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Kyläpäällikön terveiset 
 
Kevät on taas koittanut ja kesä on edessä. Livokkaan kohdalla 
on tulossa kiireinen vuodenaika, tapahtumia ja leirejä on pitkin 
kevättä ja kesää. Myös erilaiset Livon harrasteet -hankkeen osi-
ot tarvitsevat meiltä voimia ja ponnisteluja hankkia omarahoi-
tusosuuksiin rahoitusta.  
 
Talkoohenki näyttää ponnahtaneen taas Livolla mukavaksi, sen-
hän osoitti tuo Vastasuon pitkospuureitin tekeminen. Bensasäi-
liön asentaminen aloitetaan heti, kun maa on sulanut ja saadaan 
sähkökaapeli maahan sekä pumppu pyörimään, niin täytetään 
säiliö ja bensan myynti alkaa. Myyntihän on tarkoitettu kaikille 
sitä tarvitseville ja se tulee olemaan 98. Seuratkaa ilmoitustaulu-
ja sekä Iijokiseutua talkoista ja tapahtumista. 
 
Keväiset terveiset kaikille täältä Kirsikankaasta toivottaa, 
 

Alpo  
 

 
 

Karhunveistoviikko Livolla 18. – 21.5.2011 
 
Karhuja ja muuta mieleen juolahtavaa veistetään jälleen puusta Livon koululla Aimon aukiolla tänä ke-
väänä. Tapahtumassa saavat sekä aloittelijat että konkarit koetella sahan purevuutta ja loihtia esiin puun 
sisällä piileskelevät hahmot. 
 
Aloittelijoille on luvassa opetusta Timo Nevalaisen ja Kari Tykkyläisen toimiessa opettajina Livolla kan-
salaisopiston karhunveistokurssin tiimoilta. Kurssimaksu on 22 €. Myös Livokkaalle erillinen osallistu-
mismaksu, joka sisältää tukin sekä T-paidan. 
 
Kurssille ja veistämään ilmoittaudutaan suoraan Livon koululle p. 050 - 5520 280 tai sähköpostilla livo-
kas@livo.fi. Karhunveistoviikolle ilmoittautuminen 7.5.2011 mennessä ja pöllinheiton SM-kilpailuihin 
13.5.2011 mennessä. 
 
Tapahtuma huipentuu lauantaihin, jossa on uutta toimintaa edellisvuosiin nähden. Kajaanilainen karhuva-
lokuvaaja Tapio Kostet esittää multimediaesityksen karhuista klo 12 ja klo 16. Pöllinheiton SM-
kilpailut järjestetään klo 14. Kilpailussa on kaksi sarjaa; naisten ja miesten. 
 
Kaikkina päivinä koululla on niin veistäjille kuin yleisöllekin tarjolla ruoka- ja kahvipalvelut, joten tul-
kaapa viihtymään karhunveistoviikolle!  
 
Livon koulun kioski avoinna aamusta iltaan karhunveistoviikon ajan! 

Kyläpäällikkö Alpo Turpeinen 

Kuva: Teemu Harjumaa 2010 
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Livokas ry:n tiedot 
 

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

HUOMAA MUUTTUNEET SÄHKÖPOSTI- JA NETTIOSOITTEET! 
 
Hallitus 
 
Puheenjohtaja Alpo Turpeinen p. 040 – 0243 142 alappi(at)wippies.fi 
Varapuheenjohtaja Pirjo Tuovila p. 040 – 7392 447  pirjo.tuovila(at)livo.fi 
Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen p. 040 – 5457 162 anni-inkeri.tormanen(at)sotkamo.net 
Jouni Puhakka p. 040 – 0634 325 jspuhakka(at)gmail.com 
Mikko Salmela p. 040 – 0388 435 
Virve Stenius p. 040 – 5065 194 virve.stenius(at)livo.fi 
Rahastonhoitaja Minna Perttu  p. 040 – 5049 663 minna.perttu(at)livo.fi 
 
Soitathan töissä käyville iltaisin tai viikonloppuisin. 
 

LIVON MONIPUOLINEN SUPERMARKETTI AVOINNA 
 

 
Kioskin, suoramyynnin, kirpputorin,  
kirjaston, lääkekaapin ja tietotuvan  

 
VAPUN aukioloajat: 

 
la 30.4. 10.00 – 18.00 
su 1.5. 12.00 – 15.00 
ma 2.5. 10.00 – 18.00 

 
HELATORSTAINA 2.6. 12.00 – 14.00 

 
 

JUHANNUKSEN aukioloajat: 
 

to 23.6 klo 10.00 – 20.00 
pe 24.6. klo 10 – 14 
la 25.6. SULJETTU 
su 26.6. klo 12 - 16 

 

 

KIOSKIN, KIRPPUTORIN, 

SUORAMYYNNIN, KIRJASTON,  

LÄÄKEKAAPIN JA TIETOTUVAN  

AUKIOLOAJAT 

 
1.5. – 28.5. sekä 15.8. eteenpäin 

 
ma – pe 10.00 – 18.00 

la 10.00 – 18.00  
su SULJETTU 

 
29.5. – 14.8. 

 
ma-to, la 10.00 – 18.00 

pe 10.00 – 20.00 
su 12.00 – 16.00 
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Livolaisten sukujen taustatietoa 
 
Kun viime lokakuulla olimme koululla Ikäihmisten lomapäivillä ja teemana olivat livolaiset suvut ja asi-
antuntijana oli varsinainen Pudasjärveläisten sukujen asiantuntija Paavo Lohvansuu, keskustelun aiheet 
rajoittuivat lähinnä vain Juutisen, Salmelan ja Kokon sukujen pohdiskeluun ja niissäkään pohdinnoissa 
emme päässeet juuri alkua pidemmälle, lupasin, että voisin palata aiheeseen Livon Sanomien sivuilla.  
 
Kuten jo silloin oli puhetta, useimpien livolaisten sukujuuret löy-
tyvät Jongun Pelttarista, josta Pelttarin Perätalojen haarasta ovat 
lähtöisin nykyiset Illikaiset ja nykyiset Juutiset, Salmelat ja Kokot 
ovat Pelttarin Ikosten sukuhaaraa. Jotta tämä selostus ei menisi 
kovin sekavaksi, totean vain lyhyesti, että 1700 -luvulla Livolla oli 
vain kolme asuttua kruununtilaa, Illikainen, Puhakka ja Juutinen 
sekä näiden tilojen torppia ja mäkitupia (mm. Salmela oli Juutisen 
torppa). Ison vihan aikana venäläiset polttivat Puhakan ja Juutisen 
talot ja toistuvat katovuodetkin edesauttoivat nopeaa vaihtuvuutta 
asukkaiden, jopa asukassukujenkin kohdalla. Viimeinen alkuperäi-
seen Juutisen sukuun kuulunut isäntä oli 1750 -luvulla isännyyden saanut Matti Tuomaanpoika. Hänen 
veljensä Tuomas Tuomaanpoika muutti Salmelan torppaan asumaan ja anoi lupaa perustaa verollinen 
kruununtila Salmelaan. Lupaa hänelle ei myönnetty, mutta hänen poikansa Taneli Tuomaanpoika sai ti-
lanperustamisluvan vuonna 1779 ja tila sai nimekseen Salmela, R:no Kollaja 42.  
 
Matti Tuomaanpojan jälkeen Juutinen oli jokin aikaa autiona ja vuonna 1776 talo sai uudet asukkaat Siu-
ruanjokivarresta, kun Antti Tanelinpoika Ikonen otti asuttavakseen Juutisen kruununtilan, mutta palat-
kaamme ajassa taaksepäin lähes parisataa vuotta.  Jo 1500 -luvun lopulla Jongunjärven yläpään Pelttarin-
harjulla Korpijoen suussa sijaitsi vauras Pelttarin talo. Talo oli Vienan talvitien etappipaikka ja oli Karja-
lan laukkukauppiaitten suosima kortteeri- ja tavaravarastopaikka. 
 
Pelttarissa 1656 (tai 1675) syntynyt Matti Eerikinpoika muutti rakentamaansa taloon saman järven rannan 
Piiralaan. Hänen kuolinvuodeksi on merkitty vuosi 1736. Hänen poikansa Taneli Matinpoika (s. 6.3.1704, 
k. 30.3.1771) lähti Isonvihan levottomina vuosina hakemaan omaa elintilaa, asuen ensin Pudasjärven ala-
puolella Kerälässä ja muuttaen sitten Siurualle Ikosenniemelle, ottaen sukunimekseen Ikosen. Taneli Iko-
nen toimi vuosikymmeniä käräjäoikeuden lautamiehenä Iin käräjillä. 
 

Tanelin kolmantena lapsena syntyi 20.4.1734 Antti Tanelinpoika Ikonen, joka muut-
ti vaimonsa Sigrid Jaakontyttären ja lastensa kanssa asumaan Livon Juutiseen vuon-
na 1776, mutta kuoli jo seuraavana vuonna, eli 7.6 1777. 
 
Antti Tanelinpojalla oli neljä poikaa, joista ikäjärjestyksessä kolmas, Antti Antin-
poika, s. 26.11.1759, muutti vaimonsa Briitta Juhontyttären kanssa asumaan Salme-
lan uudistilalle vuonna 1801, ottaen sukunimekseen Salmelan. Salmelan kruununti-
lan edellinen omistaja, Taneli Tuomaanpoika muutti asumaan Kivarinjoen Latvajär-

velle ja hänestä on käytetty nimeä Latvakokko. Antti Antinpoika Salmelalla oli kolme poikaa, Antti, Ta-
neli ja Juho, joista Juho muutti vaimonsa Valpurin kanssa Siuruanjoelle ja hänelle maksettiin perintönä 
tietty summa rahana (erorahaa).   
  
Edellisestä ”erorahan” maksamisesta löytyy merkintä Kruununnimismies Eman E. Walleniuksen 8.n päi-
vänä lokakuuta 1836 Salmelan kruununtilalla toimittaman katselmuksen pöytäkirjasta: Vuonna 1836 8.s 

lokakuuta toimitti allekirjoittanut Kruununnimismies, talokas Johan Juutisen avustamana Kruunun-

voudin, herra Carl Gustaf Elfwingin arvoisan käskyn johdosta taloudellisen katselmuksen Salmelan 1/8 

manttaalin kruununtilalla N:o 42 Kollajan kylässä ja Pudasjärven pitäjässä Kemin kihlakuntaa. Laillisen 

sijoituskirjan mukaan hallitsevat tätä tilaa talolliset Johan, Anders ja Daniel Antinpojat, joista Johan 
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noin 12 vuotta takaperin on muuttanut pois talosta ja jättänyt sen veljilleen Andersille ja Danielille, jotka 

tätä tilaa asuvat maksamaansa erorahaa 10 000 taalaria kuparirahaa vastaan.          
                                                                                      
Antti ja Taneli asuivat Salmelaa yhtenä talona, mutta Taneli rakensi jossakin vaiheessa 
oman pirtin lammin rantaan. Edellä olevassa katselmuskirjassa luetellaan Salmelassa 
olevat huoneet, mutta luettelo on hieman vaikeaselkoinen. Tulkitsen luetteloa siten, että 
pihapiirissä oli kaksi erillistä asuinrakennusta ja lisäksi aivan uusi hirsikehä, käsittäen 4 
kamaria ja esituvan ja vielä yhden asuinhuoneen tallirakennuksen päädyssä. Katselmuk-
sen tarkoitus lienee ollut jo silloin Salmelan tilan jakaminen veljesten, Antin ja Tanelin 
kesken, mutta ainakin Kruununvoudin taholta oli epäedullista, että samaa taloa asui mon-
ta ”savua” yhden veromanttaalin alla. 
 
Taneli Antinpojan jälkeen Tanelin vanhin poika Antti rakensi oman pirttinsä Salmelaan ja alkoi pyrkiä 
isänsä osuuden erottamiseen Salmelan tilasta. Vuodelta 1864 löytyy nimismies Abram Alex Plantingin 
laatima Kotisuon suopeltojen viljelyssuunnitelma ja karttaliite, johon on jälkikäteen lisätty maininta vuo-
den 1878 maakirjasta: Livo 7 Kokko.  Tila löytyy vuoden 1855 maakirjasta puolikkaana Salmelan talosta 

N:o 42 Kollajan kylässä. Perinnöksi ostanut talollinen Antti Tanelinpoika Kokko perintökirjan mukaan 5 

huhtikuuta 1878. Karttaliitteessä Salmelan ja Kokon raja on merkitty samalle paikalle, johon se vahvistet-
tiin Isossajaossa vuonna 1872. Antin pirtti on jo silloin ollut nykyisellä paikallaan. Isonlahden rannan 
kohdalla. Antti Antinpojan jälkeen Salmelassa asuivat Antin pojat Kalle, Taneli ja Jaakko. 
 
Katovuodet ja kulkutaudit olivat nälän heikentämille asukkaille kohtalokkaita Salmelankin asukkaista 
Jaakko ja vaimonsa Liisa, samoin kuin Jaakon isä, Antti Antinpoikakin kuolivat samana vuonna, vuonna 
1867, kirkonkirjassa on merkintä, että nälkään ja tauteihin. Jaakon ja Liisan kolme täysorpoa lasta kasva-
tettiin Salmelassa aikuisiksi ja heistä Juho muutti asumaan Piilolan torppaan. Hänen jälkeläisiään ovat 
Piilolan, Alavainion ja Savelan Salmela-sukuiset asukkaat. 
 
Kalle ja Taneli jakoivat Salmelan kahdeksi taloksi, Kallelle Salmela ja Tanelille Yli-Salmela. Tanelin 
pojat jakoivat vielä Yli-Salmelan kahdeksi, Yli-Salmelaksi ja Toukolaksi. 
 
Kallen poika Aukusti hoiti isännyyttä isänsä jälkeen Salmelassa ja Aukustin veli Kustaa meni asumaan 
Hautalan torppaan. Torpparilain säätämisen jälkeen Kustu oli halukas erotuttamaan Hautalan torpan 
omaksi itsenäiseksi tilaksi, mutta kun veljesten välillä ei asiasta päästy hyvään yhteisymmärrykseen, sai 
Kustu ostaa Pudasjärven kunnalta torpanmaan Uusi-Illikaisen tilan maasta ja purki Hautalasta pirtin ja 
pystytti sen nykyisen tolpan paikalle. Kustu ja Jenni asuivat siirtymävaiheen aikana joitakin vuosia Har-
jun torpassa. Kustun ja Jennin vanhin poika Sakari asui perheineen Harjussa useita vuosia ennen Ylita-
loon muuttoaan. 
 
Vanhassa Salmelan asuinrakennuksessa oli iso pirtti, vielä paljon isompi, kuin Kokon pirtti (tai ainakin 
nyt muisteltuna sille tuntuu) ja oli kait 1950 -lukua, kun se purettiin ja olikohan Markukselan Niilo se 
kirvesmies, joka rakensi niistä hirsistä nykyisen Salmelan. Tosin Esko on tehnyt rakennukseen paljonkin 
muutostöitä sen jälkeen. Niistä vanhan Salmelan hirsistä riitti vielä Laitalankin pirttiin hirret, Flygareen 
Eetun perhe asui pitkän tovin ennen Kalliosuolle muuttoaan Salmelan pirtin hirsistä rakentamassaan pir-
tissä. 
 

Vielä muutama muistelus Kokko-Antista. Antti toimi pit-
kän aikaa kihlakunnan käräjien lautamiehenä. Oli kova 
eläjä ja osti voimansa tunnossa Illikaisen maasta ensin 1/6 
–osaa, eli Sakarilan maat Sakari Illikaiselta ja myöhemmin 
lopunkin Illikaisesta, eli 5/6 –osaa Kalle Laivamaalta. Ant-
ti Tanelinpoika hukkui Kokonlahteen 3. päivä toukokuuta 
1895 ja jätti jälkeensä ison perikunnan. Antin pojat, Kalle 
ja Hermanni ryhtyivät ostamaan osuudet kaikilta muilta 
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pesän osakkailta ja joutuivat myymään Illikaisen maat, ensin Sakarilan maat Antti Lybeckille ja sitten 5/6 
-osaa Illikaisesta Sakari Jaakonpoika Illikaiselle. Antti Tanelinpojan jälkeen pidetyssä perunkirjoituksessa 
pesän varat olivat 6828 markkaa ja velat 2729 markkaa. Kuolinpesän nettoarvoksi jäi 4009 markkaa ja 
kun pesän osakkaita oli 12 osakasta, oli ylimääräisistä pesän osista luovuttava, että edes kantatila pystyt-
tiin lunastamaan.  
 
Paljon olisi vielä kerrottavaa tämänkin Pelttarista lähteneen sukuhaaran asioista ja vaiheista, mutta tämä 
riittänee tällä erää.  
 

N. K. 
 

 
 
 

Suolla kasvaakin bonsai-puu 
 
Aavoilta peltoaukeilta tänne tultua suon määrä ja kauneus voi hämmästyttää. 
Viljapeltojen ikävää lievittää paljonkin uuden maailman löytäminen ja sen mo-
nimuotoisuuden tutkiminen.  
 
Nykyään hehkutetaan itämaisilla ajatuksilla, miten meditatiivista on harrastaa 
bonsaita, taijita, fengshuita ja joogaa. Täytyy tuntea, kun zen kulkee kehossa ja 
voimistaa. 
 
Nykyään kaikki on meditatiivista. Neulominen, leipominen, sauvakävely, pajutyöt, oleminen. Samoin 
downsifting, elämän kohtuullistaminen on suuressa huudossa. Ihmiset kaipaavat takaisin perusasioiden 
äärelle. Etsitään rauhaa ja hiljaisuutta, ei jakseta suurien paineiden alla. Halutaan tehdä jotain näkyvää 
käsillä ja ajatella ajatukset rauhassa. Joskus kuunnellessani tuttavien nopeatempoista elämää, mietin miten 
ihmeessä yhteen päivään tai viikkoon voi mahduttaa niin paljon. Ja onko se pakollista? Mitä ilman voisi 
olla, ja minkä arvoista mikäkin on. Ja miksi ei vain voi olla hiljaa yhdessä paikassa. Mitä pahaa silloin 
tapahtuu. Ehkä mieleen saattaakin pujahtaa ajatus siitä, mitä omaan elämään kuuluu. Kuuluuko minulle 
juuri nyt hyvää. Oma elämäni on kohtuullistunut ihan itsestään, valintoja tehden ja elämän arvoja päivit-
täessä. Suurin saavutus on hetkessä eläminen, siihen ei mahdu murheita menneestä, ei huolia tulevasta. 
Eilistä ei voi elää uudestaan ja huomista ei voi elää etukäteen. On pakko olla tässä päivässä, hetki kerral-
laan. Se voikin olla nykyihmiselle pelottavaa, kun ei voi hallita kaikkea.  
 
Täällä harvaan asutulla seudulla nämä kotoilut ja hidastelut hoituu itsestään. Asunnon vieressä ei mahtaile 
kauppakeskus eikä fitness-center. Asiat hoidetaan kerralla kun kerran maalikylille lähdetään. Ja mitä ei 

ole, sitä ei juuri nyt tarvitse. Minulta on kysytty, miten joku voi muuttaa sinne, 
missä ei ole mitään. Vastaus on äärettömän yksinkertainen; Minulle siellä on 
kaikki. 
 
Mennäänpä takaisin suolle. Hilla-aikaan tajusin liikehtiväni kuin paraskin taiji-
mestari. Ne vähät hillat oli varjeltava, ettei yksikään musertuisi jalan alle. Siinä 
tuli mieleen ettei suon vieressä eläjä kaipaa itämaisia lajeja, marja-aikaan var-
sinkaan. Suolle voi mennä hiljaisuutta kuuntelemaan ja ihmettelemään että 
siellä kasvaa bonsai-puu. Se taitaa olla mänty. 

 
Ajatuksen juoksua Karsikosta 
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Livon kylän uudet asukkaat 
- Ritva ja Jukka Murtoniemi - 

 
Talven taittuessa kohti kevättä kuulin, että Har-
julaan on muuttanut pariskunta Utsjoelta saak-
ka. Varmaan kaikki livolaiset oli innoissaan, 
kun vielä saimme tietää, että saamme oman 
kampaamon kylälle. Itsekin tilasin ajan ja täy-
tyy sanoa että ilta vierähti tosi nopeasti – oli 
niin mukavaa istua kampaamon tuolissa, nauttia 
ja jutustella uusien kyläläisten kanssa… 
 
Ritva on paljasjalkainen oululainen ja Jukka on 
saamelaista sukua mummon puolelta, Inarissa 
syntynyt. 
 
”Muutimme Livolle Utsjoelta Tenojoen rannal-
ta, jossa vietimme viisi vuotta. Meillä on kolme 
aikuista tytärtä ja lastenlapsia sekä isomummo”, 
kertoo Ritva ja jatkaa: ”Ensin suunnittelimme 
muuttoa Ouluun tai Kellon Kiviniemeen, mutta 
sitten alkoi tuntua ettei ihan vielä... Joten ihas-
tuimme Livoon. Luonnonrauhaan ja jokeen, ja sen monimuotoisuuteen sekä talvella että kesällä. Tär-
keäksi koimme myös asian, että Livo oli valittu vuoden kyläksi”. Ritva ihaileekin metsää – suurta 
metsää; havupuineen joka on kuin satumaailma. 
 
Uusin kyläläisten harrastuksiimme kuuluu kaikki ulkoiluun liittyvä, kuten marjastus, sienestys ja ka-
lastus. Jukka on ollut Tenolla Outakoskella soutamassa turistien kanssa ja mukana poroaitatöissä, ku-
ten tuntureilla aitoja purkamassa ja rakentamassa. 
 

”Kun on kaupungissa on ikänsä asunut ja 
nyt, kun olemme muuttaneet tänne maa-
seudulle niin huomaa, että ihmiset lähes-
tyvät helpommin ja auttavat toisia. Se 
tuntuu tosi mukavalle”, Ritva mainitsee. 
 
Ritvalla on kotikampaamo RITUN 
HIUS, josta aikoja saa varata myös iltai-
sin sekä lauantaisin. ”Teen mielellään 
hääkampauksia, ja monenmoista osaamis-
ta on vuosikymmenien aikana kertynyt-
kin…”, Ritva kertoo. Saman huomasin 
itsekin noustessani kampaamon tuolista. 
 
Joten vielä kerran tervetuloa tänne livo-
laisiksi ja viihtykää seurassamme.  
 

Toivottelee, 
 

Ulla (myös kuvat) 
 

 

Uudet livolaiset: Jukka ja Ritva Murtoniemi 

Ritva kampaamotiloissaan 
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Vuoden 2009 elämää Niehkan kanssa 
 
Kukapa olisi arvannut, että vuosi voi mennä näin 
nopeasti, kuin on mennyt tämä ensimmäinen 
vuoteni Niehkan kanssa. Tuntuu, että aivan vas-
tahan tämä koiru tuli tänne luokseni 1,4 -
vuotiaana ja tammikuussa Niehka täyttää jo 3 
vuotta. 
 
Nyt on koettu kaikki vuodenajat ja monenlaiset 
päivät ja viikot. Mukaan mahtuu niin iloisia kuin 
surullisiakin asioita. Mutta jokainen päivä alkaa 
aina iloisesti leluja vingutellen ja heitellen. Eipä 
sitä voi itsekkään olla kovin happamalla naamal-
la, kun koiru alkaa heti herättyäni vinguttaa aa-
mu-vingutustaan ja hyppelee iloisena lelujensa 
kanssa. Miten sille voikin olla aina yhtä ihana 
asia, että emäntä nousi nyt ylös, jippii! Koskaan 
Niehka ei herätä, on ihan hipihiljaa siihen asti, 
että nousen ylös. Monesti ajattelen, että meillä 
ihmisillä olisi niin paljon oppimista koirista, että 
jokaiseen alkavaan päivään pitäisi nousta ilolla. 
 
Onhan sitä Niehkalla välillä ihmetystäkin koto-
na… kun emäntä alkaa öristä, tuhista ja ääntelee 
niin perin kummallisesti. Sairastin pari äkäistä 
flunssaa viimetalvena ja koirahoitaja oli kum-
missaan. Aina kun aivastin, Niehka säntäsi vaik-
ka nukkumasta viereeni ja katsoi silmät ymmyr-
käisinä, että voi kauhea, mikä sinulla oikein on. 
Ja kun yskin, niin taas oli hoitaja vierellä katsoa 
tapittamassa, että saapa nähdä selviääkö tuo hen-
gissä.  Mutta hengissä selvittiin, vaikka Niehka 
oli kyllä usein sen näköinen, että ei sinusta taida 
enää eläjää tulla. 
 

”Miten mukavaa, ajatteli koira kopassaan, 

kuulla ihmisten tasaista puhetta, 

tietysti joskus jokunen riitasointukin siellä 

ja laulunliekutusta, jota koira ei niin ymmärtänyt 

mutta rakasti noita kaikkia 

tuttuja ääniä, sanoja. 

Vaikka jotkut sanat niin kuin ”kauppaan” 

tarkoitti, ettei koira päässyt mukaan. 

”Tulen kohta” tarkoitti myös sitä. 

Mutta kaikki ne hurmaavat 

riemua rinnassa nostavat, 

koiralle kuuluvat sanat: 

”pääsee”, ”mennään” 

ja monta muuta yhteistä 

sanaa ihmisten kanssa, 

ne luovat yhteenkuuluvuutta, 

elämän turvaa.” 

Talvella taivallettiin jääpeitteen kestäessä kodin 
vieressä kulkevaa Iijokea pitkin. Lumi kimmelsi 
niin kauniisti ja Pudasjärven jäälle päästyämme 
Niehka sai kirmailla vapaana, jos ei sattunut 
olemaan muita kulkijoita näköpiirissä. Voi sitä 
talven riemua, kun sai vetää spurtteja lumi pölis-
ten ja välillä kieriskellä hohtavassa lumessa. Jo-
en jääpeite ei vain ollut kovin kauan turvallinen 
kävellä, viimeiset talvet eivät ole täällä pohjoi-
sessakaan olleet enää sellaisia kuin ennen.  

 
Välillä kierretään kodin vierestä kulkevaa ranta-
polkua pitkin ja käydäänhän me tietysti myös 
kylilläkin asioilla. Lapsukaisia tulee usein Nieh-
kaa silittelemään. Hauskan kuulosta oli kerran, 
kun yksi pieni tuli Niehkan luo, kätösillään silit-
teli Niehkan korvia ja sanoi: ”ihanat koovat, iha-
nat koovat”. Sattaapa vastaantulevissa aikuisis-
sakin löytyä rapsuttajia. Vaikka joskus kyllä 
saattaa kuulla niitä toisenlaisiakin mielipiteitä 
koirista… 
 

”Kun kuljemme kylällä asioilla koira ja minä, 

hän omillaan, niillä pylväänjuuriasioilla 

ja minä omillani 

kaupt, pankit ja postit, 

tapaamme ihmisiä 

Kyllä on koirat terhakoita, sanoo yksi vastaantu-

lija 

Niehka kirmailee lumella 
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ja tervehdykset puolin ja toisin ovat riehakkaat, 

iloiset. 

Vihaisia noista tulee vanhemmiten, sanoo toinen. 

En minä vaan koiraa ottaisi riesakseni, 

meni ja jupisi mennessään. 

Hauva, sanoo kolmas vastaantulija vaunuistaan. 

Ehkä se näki koiran silmissä ymmärtävän pil-

kahduksen, 

tuo pieni. 

Ollaan samanarvoisia kansalaisia ehkä, 

ainakin kokoon nähden. 

Niinhän se on. 

On meitä niin monta mieltä kuin miestä 

miten koiraa karvoihin katsotaan.” 

 
Hihnakäyttäytymistä on kovasti harjoiteltu, ettei 
menisi nelivetoa hihna soiden joka suuntaan. Sen 
Niehka on ymmärtänyt, että milloin nameja tulee 
palkaksi ja hakeutuu ajoittain vierelle ja ottaa 
katsekontaktia. Sitten taas vauhdilla eteenpäin… 
Joskus emäntä tuntee ylpeyttä siitä, että asiassa 
on edistytty ja joskus taas tuntuu, että käsi on 
venynyt ainakin puoli metriä hihnan jatkona.  
 
Olipa sää mikä tahansa, aina on Niehka valmiina 
lenkille lähtemään. Koskaan ei tyttö sano, että 
enpä taida nyt jaksaa lähteä. Kyllä se taitaa olla 
emäntä, jota välillä laiskottaa lähteä, jos vettä tai 
räntää tulee taivaalta niskaan. Mutta ennen kaik-
kea tunnen suurta kiitollisuutta siitä, että kotona 
on tämä koirakuntopyörä, se on niin tärkeä sel-
käsairauteni ja reumani takia. Aina on oma kave-
ri valmiina lähtöön. 
 
Kevään myötä saapui suru ja Niehkan tassutera-
peuttina olo Honkakodilla loppui. Äitini poistui 
luotamme toukokuussa. Kyllä oli minulle Niehka 
-tassuterapeutti tarpeen surun ja eronikävän kes-
kellä. Orvolta olisi tuntunut ja tuntuisi elo ilman 
Niehkaa. Monet kerrat lenkille lähtiessä Niehka 
yritti aluksi vetää Honkakodin ovea kohti ja ih-
metteli selvästi, että miksi emme mene enää sin-
ne. Olihan se tottunut, että joka päivä lenkille 
lähtiessä käymme samalla Helmi -äidin luona 
Honkakodissa. Ja ennen kaikkea se, että siellä sai 
sitä makkaraa, hellyyttä ja lämpimiä sanoja Ritva 
-hoitajalta. Kun tyhjensin äidin huonetta, hoitajat 
sanoivat, etten saa lopettaa Niehkan kanssa siellä 
käymistä, koska vanhukset niin tykkäävät siitä. 
Ehkä sitten, kunhan aikaa kuluu ja ei tee enää 
kipeää, ettei äiti olekkaan siellä huoneessaan. 
Jospa sitten taas Niehka pääsee makkaraa hake-
maan ja vanhusten siliteltäväksi. 
 

Käymme me aina välillä toisessa hoitopaikassa, 
siellä asuu vammautunut veljeni. Sielläkin Nieh-
ka menee vanhusten luo silityksiä hakemaan ja 
saa hymyn nousemaan monien kasvoille. Yksi-
kin mummeli sanoi viimeisellä käynnillämme 
Niehkalle, että voisitko sinä jäädä tänne minulle 
iloksi. Iloa tämä tassuterapeutti tuo monelle lap-
sen ja vanhuksen elämään. 
 
Niehka kävi kesällä agilitykurssin ja sehän se oli 
kyllä kivaa. Putki oli ensin vähän pelottava, piti 
aina äkkiä palata puolesta välistä takaisin. Mutta 
sitten sekin meni vauhdilla vaan läpi. Keinulauta 
ei myös oikein vakuuttanut, kun se niin kummal-
lisesti keikkasi ja kolahti itsekseen. Mutta kyllä 
siitäkin selvittiin, kun emäntä vähän auttoi kei-
nun tasapainottamisessa. Kaikki hypyt sujuivat 
todella mallikkaasti, samoin puomi ja A-este. 
Kepitkin tuli pujoteltua sukkelaan emännän na-
miohjauksella. Niehka sai paljon kehuja Kata -
opelta, että näkee, että koiru nauttii siitä tekemi-
sestä ja oppii tosi nopeasti. Sanottiinpa, että 
Niehka on muuttunut vuodessa tosi paljon. Aras-
ta koirusta on tullut reipas ja tomera tytteli. 
  

 
Näyttelytreeneissä olemme käyneet vaihtelevasti. 
Se ei vain jotenkin tahdo sopia meidän kumman-
kaan mieleen. Niehkan mielestä siellä pitäisi olla 
paljon, paljon enemmän toimintaa, eikä vaan olla 
töksöttää. Ja olisi niin paljon ihania hajuja hais-
teltavina joka puolella. Kotona on kyllä harjoitel-
tu seisomiset ym. mutta kun Niehka päättää aina 
joskus treeneissä, että minähän en varmasti seiso, 
kun en ole koskaan kuullutkaan mitä se sellainen 

Agilitykoira Niehka putkessa 
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tarkoittaa. Siinä sitten emäntä korvat punaisena 
yrittää saada koiruansa aloilleen.  
Ja kun mennään ringissä ympyrää, niin Niehka 
haluaa siihenkin huomattavasti paljon enemmän 
vauhtia lisää. Satanen mittariin ja sitten mennään 
niin, että hippulat vinkuu. No kun toiset saattaa 
päästä karkuun, kiinnihän ne pitää saada. Sa-
noinkin viimeksi, että jotenkin minusta tuntuu, 
että me emme taida enää tulla näihin treeneihin... 
 
Mutta kas kummaa, seuraavalla kerralla tämä 
Niehka -neiti onkin kuin mallioppilas, seisoo 
oma-aloitteisesti, ottaa tiiviisti katsekontaktia, 
eikä hauku. Ainostaan vain rengasta kiertäessä 
tassut tahtovat väkisin viedä enemmän kuin hih-
na antaa myöten. Onhan se mukava sellaisen 
kerran jälkeen kotona iltaa viettää ja ajatella, että 
kylläpäs minulla onkin sitten mahtava koiru... 
Silloin ei kannata ajatella edellistä eikä seuraa-
vaa kertaa. 
 

”Kuitenkin kaikitenkin 

yhtä rakas se on aina, aina, 

nauhojen kanssa tai nauhoitta. 

Ja se tietää sen.” 

 
Aikamoinen veijari tämä lappalainen myös on. 
Minulla on tuolla eteiskäytävällä kori, jossa on 
monenlaista kampetta. No, Niehka tietää, että ne 
eivät ole häntä varten, mutta kun… koiru häviää 
vähin äänin sinne suuntaan ja niin alkaa kuulua 
rominaa, kun tämä kaveri penkoo tavaroita. Sit-
ten tulla töröttää millon vaateharja suussa, millon 
on kenkälusikkaa ja millon mitäkin. Siis se ilme, 
mikä Niehkalla on, kun se tulee olohuoneeseen, 
sitä ei osaa sanoin kuvailla. Tulee ihan hipihiljaa 
ja pysähtyy heti olohuoneseen tultuaan, että ka-
toppa mitä minä löysin. Katsoo siinä niin kauan, 
että sanon, että no mitä sinulla nyt on. Jo alkaa 
häntä heilua ja tulee niinkuin tyrkylle ja siinä 
sitten ”intämme”, että kumman se tavara on.  Se 
on meidän leikkimme, jonka päätämme aina sii-
hen, että minunhan se tavara oikeasti on.  
 
Arvatkaapas mitä, Niehka on saanut yhden pen-
nunkin. Tässä kesällä yhtenä aamuna herättyäni 
Niehka juoksi petilleen ja kurkisteli sieltä sen 
näköisenä, että tule katsomaan mitä minulla on 
täällä. Voi sitä ihmettä, sinne oli syntynyt yöllä 
yksi pentu. Samanvärinen kuin Onni iskä, ihana 
parkki. Siellä sitten Niehka -äiti laittoi pentuaan 
massunsa alle imemään. Mutta emäntä tuli ja otti 
pennun pois ja laittoi sen lelukoriin. Niehka meni 
ja haki viivana takaisin ja katsoi minua sen nä-

köisenä, että on minulla kyllä tosi pöljä emäntä, 
kun vie vauvan lelujen sekaan. Siinä sitä sitten 
yritettiin keksiä muuta ajateltavaa ja puuhaa, 
koska olemme saaneet neuvoja, että pitää muuta 
ajateltavaa koiraäidille keksiä lastenhoidon si-
jaan.  
 

Joka yö oli aina pentu haettu petille emon vie-
reen ja yhtenä yönä Niehka oli vienyt pennun 
nenän eteen puruluun ja lelunkin. Huolehtivainen 
emo kun on, yrittää pitää pennustaan hyvää huol-
ta. Se pentu oli ruskea pehmolelukoira, parem-
man näköinen kuin se edelliskesäinen kirkkaan 
keltainen, kuminen pentu. 
 
Yritin taas silloin lohdutella Niehkaa, että jospa 
sinä saisit joskus tulevaisuudessa hoidella ihan 
oikeita pentujasi, niin ei tarvi aina noita leluja 
hoidella. Mistäpäs sen tietää, vaikka jossakin 
olisi komeita sulhasehdokkaita odottamassa 
Niehka -neitosta?  
 
Lokakuussa tapahtui yksi merkittävä asia: Nieh-
ka onkin nyt minun ihka ikioma koirani! Ei ole 
enää tyttö sijoituksessa minulla, vaan omaksi 
koiraksi ostettuna. Jotenkin se tunne sydämessä 
on nyt erilainen. Sitä katsoo Niehkaa, että minun 
oma, rakas koirulinihan se siinä. Vaikka onkin 
välillä pikku pöhköliini ja touhottaja, niin silti se 
on aina yhtä rakas.  Elämästään nauttiva, iloinen 
koira tyttö. Minun oma Niehkani. 
 

”Meillä on vanhan koiran kanssa 

yhteinen leikki 

jota varten on varattuna 

joka päivä pari minuuttia 

jossain kiireen kolosessa. 

Päivää, 

sanon ja ilmeikkäästi, 

Possupennun pylly pitää välillä putsata, toteaa Niehka -äiti 



 12 

melkein voi sanat kuulla, 

se ojentaa etutassunsa. 

Päivää. Toinen etutassu. 

Käpälä, käpälä, 

silitän sen takajalat. 

Häntä, hännän hyväksyvä heilahdus, 

taas voisi luulla sen kohta puhuvan, 

ja sipaisen häntää kädelläni. 

Korva, korva. 

Puserran hellästi käsiini 

molemmat terhakat korvat. 

Koossa on koira, 

koossa päivän pieni lämmin hetki. 

Olemme tervehtineet toisiamme, 

huomanneet toisemme, 

tunnustaneet, 

on hyvä kun olet siinä.” 

 
Lahja Nurmela (myös kuvat) 

(Seija Mäki, runokirjasta On kotona koira tai kaksi, runoja lainaten ja mukaillen.) 
 

 
 

LLLLivolla esillä metsät ja työllistämiivolla esillä metsät ja työllistämiivolla esillä metsät ja työllistämiivolla esillä metsät ja työllistäminennennennen    
 
Viime maaliskuussa jär-
jestettiin Livon  koulul-
la, nykyisellä kylätalol-
la,  Metsät tuottamaan –
tilaisuus. Kokoontumi-
nen järjestettiin, koska, 
maa- ja metsätalous se-
kä muu pienyritystoi-
minta ovat pääasiallisia 
tahoja, joissa  sivukyli-
en työpaikat  syntyvät 
tulevaisuudessakin. Ti-
laisuuden järjestäjinä 
toimivat yhteistyössä 
Kerttu ja Kauko –
hanke, StoraEnso, Pudasjärven metsänhoitoyhdistys ja Metsäpalvelu Kerälä Oy. Tilaisuuteen oli saapu-
nut pieni, mutta sitäkin aktiivisempi yleisö, joka keskusteli ja otti kantaa esiin tulleisiin asioihin. 
 
Hankintaesimies Heikki Toivanen toi esille mahdollisuuksia ja edellytyksiä, joilla puunmyyjä saa par-
haimman tilin myymästään puusta sekä miten nykyteknologia ja tietotekniikka voidaan yksinkertaisella 
tavalla yhdistää puukaupanteossa. 
 
Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Perttu kertoi yhdistyksen  toiminta-ajatuksesta ja palve-
luideasta sekä metsätalouden rahoituksesta, joilla halutaan edistää paikallisten metsänomistajien etua se-
kä  tavoista, miten metsien kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuus turvataan tulevaisuudessa. 
 
Metsäpalvelu Kerälän Timo Kerälä esitteli, millä tavoin metsäpalveluyrittäjä voi tarjota paikallisesti 
ammattitason erilaisia metsänhoitopalveluita. 
 
 Paikalla oli myös edustaja Kerttu ja Kauko –hankkeesta, joka  kertoi, miten rekisteröityneellä yhdistyk-
sellä taikka yrityksellä  on mahdollista työllistää sivukylien pitkäaikaistyöttömiä. 

 
 

Jouni 
 
 

Metsät tuottamaan –tilaisuuden osallistujia. 
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Kalastuskunnan kuulumisia 
 
Vuosi 2011 on jo edennyt siihen malliin, että kalastuskunnassakin (osakas-
kunnassa) on osakastenkokouksen aika. Mutta ennen kuin uutta aletaan suun-
nitella, on syytä luoda katsaus viime vuoteen. Livon Sanomien joulukuulla 
ilmestyneessä numerossa kerroin jo niistä vaikeuksista, joita ”vaelluskalat 
palaavat”- hanketta kiusasivat viime kesänä. Livojokeen piti siirrettämän 50 
kutukypsää merilohta, mutta kun Raasakan voimalan alla pyynnissä olleeseen 
RKTL:n paunettiin ei uinut lohia, oli tyytyminen neljään Valkolan laavun-
rannassa ja seitsemään Illikaisen koskessa vapautettuun loheen ja nekin 
enimmältä osin uroskaloja.  
 
Positiivista oli tieto syksyn 2009 kudun onnistumisesta. Nyt on tarkentunut tieto viime kesänä tehdyn 
sähkökalastuksen tuloksista. Molemmista Peurakoskista on tavattukohtalaisen hyvä poikastiheys. Myös-
kin Vääräkoskesta ja Saarikoskesta on tavattu keväällä kuoriutuneita merilohen poikasia.  
 
Vaelluskalat- projektin alkurahoitus oli vain vuosille 2009 – 2010 ja päättyi siis viime vuoden loppuun. 
Nyt on jatkorahoitus varmistunut ainakin kolmelle seuraavalle vuodelle. Viime vuoden aikana valmistui 
Iijoen jo rakennettujen voimaloiden kalateiden yleissuunnitelma ja nyt tälle vuodelle on rahoitus saatu 
voimalakohtaisten rakentamissuunnitelmien ja kustannusarvioiden laatimiseen. Yleissuunnitelman yhtey-
dessä puhuttiin kokonaiskustannuksista, jotka liikkuivat 15 miljoonan  euron paikkeilla. Rakentamisaika-
taulu on paljolti riippuvainen rahoituksen järjestymisestä. Voimayhtiö, joka on esteet kalan nousulle ra-
kentanut, ei ole halukas kalateitä rakentamaan. Valtion rahoitus ja EU- tuet jäävät ainoiksi vaihtoehdoiksi. 
Voimayhtiö on taas tekemässä uutta muunneltua Kollaja – suunnitelmaa ja poliittiset päättäjät puhuvat jo 
ydinvoimalarakentamisen sijasta  ennen rakennettujen vesivoimaloiden lisätehoista altaita rakentamalla. 
Saa sitten nähdä, miten lohiprojektin käy. 
 
Viime vuosi mentiin ihan totutusti ” tasaisen vauhdin taulukolla ”. Lupamyynti ylsi ihan edellisien vuosi-
en tasolle ja tilinpäätöksessä viivan alle jäi 400 euroa, niin kuin jo joulukuulla ennakoin. Tälle vuodelle 
mennään vanhalla tutulla kaavalla. Uutta on kalastuslain uudistuksen mukanaan tuoma muutos kalastuk-
sen valvontaan. Kalastuskunnan nimeämät kalastuksenvalvojat eivät saa enää mennä omillakaan kalave-
sillä kyselemään kalastuslupia. Ainoastaan verkkojen ja katiskoiden merkitsemisen valvomiseen heillä on 
oikeus. Livon kalastuskunta on saamassa lisää näkyvyyttä netissä, olemme mukana Iijoen vesistön kalas-
tusalueen kalastuskohteet sivustolla osoitteessa www.iijoki.fi/kalastuskohteet. 
 
Uutta on myöskin tilintarkastuslain muutos. Osakaskunta voi valita tilintarkastajien sijasta kaksi toimin-
nantarkastajaa tarkastamaan osakaskunnan toiminnan ja hallinnon lainmukaisuutta ja tarkastamaan myös 
tilit ja antamaan tileistä lausunnon osakastenkokoukselle. Toiminnantarkastajien valinta edellyttää osa-
kaskunnan sääntöjen muuttamista 13.sta pykälän kohdan 15 osalta.  Osakaskunnan hoitokunta piti osakas-
tenkokousasioita valmistelevan kokouksen Jokimaassa  30.3 2011. Päätettiin esittää yleiselle kokoukselle, 
että osakaskunnan sääntöjä muutetaan siten, että kokous valitsee tilintarkastajien sijasta kaksi toiminnan-
tarkastajaa. Jos sääntöä ei muuteta, joutuisimme tarkastuttamaan tilit KHT- tai HTM- tutkinnon suoritta-
neilla tilintarkastajilla ja se maksaisi enemmän, kuin osakaskunnan vuoden nettotulot ovat. 
 

Kalastuslupien hinnat päätettiin esittää edellisen vuoden listan mukaisina. 
Lupien myyntipisteet päätettiin esittää entiset; Livokkaan kioski, Esko 
Riihiaho, Niilo Kokko ja Yrjö Niskala. Verkkopyynti päätettiin esittää 
viime vuotiseen tapaan sallittavaksi jokiuomassakin suvannoilla ja lahtipe-
rukoissa vain kesäkuun loppuun, eli viimeistään siinä vaiheessa, kun en-
simmäiset merilohet vapautetaan Livojokeen, ei verkkoja saa olla enää 
pyynnissä. Päätettiin esittää järvitaimenen istutuksista johtuva kahden 
viikon rauhoitus Illikaisen koskessa edellisten vuosien tapaan. 
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Sääntömääräinen osakastenkokous pidettiin lauantaina 16.4 2011 koululla. Kokous vietiin läpi vähin kes-
kusteluin ja äänestyksin ja päätökset tehtiin hoitokunnan esitysten pohjalta. Hoitokunnassa jatkavat ero-
vuorossa olleet Niilo Kokko, Eero Niemi ja Jouni Puhakka. Hoitokuntaan kuuluvat lisäksi Aaro Perttu, 
Alpo Turpeinen ja Yrjö Niskala. 
 
Kireitä siimoja ja hyvää kalastuskesää kaikille!        
 

N. K. 
 

J.K.  Livolaiselta vaappumestarilta Eppu Illikaiselta on tulossa tälle kesälle myyntiin huippu-uutuus, lo-
hivaappu, ja Eppu on lupautunut tulemaan taas Livon kesätapahtumaan esittelemään ja myymään valmis-
tamiaan vieheitä. Eppu on ollut ansaitusti esillä niin paikallislehdessä kuin Oulu-lehdessäkin, joten eipä 
aiheesta nyt tämän enempää.                                                                         
 

 
 
 

Kuntoklubi 
 
Livon koulun salissa kuuluu hersyvää naurua ja kohta löydämme itsemme sangen 
haasteellisista venyttelyasennoista. Vaihtoehtoisesti vuorossa voi olla tehokas 
mutta hupaisa kuntopiiri, jossa hyödynnämme Livokkaan upeita 
kuntoiluvälineitä.  
 
On siis Kuntoklubi-ilta. 
 
Laiskana liikkujana tarvitsen ryhmäkuria ja reippaan vetäjän, siis jumppaa 
tiettynä iltana. Tätä kinusin aikani ja näin sen myös sain. Toki vallan eri 
vinkkelistä kuin toivoin. Sieluni silmillä näin itseni huhkimassa salin 
perimmäisessä nurkassa, mutta nyt saankin olla etulinjassa joukkoa vetämässä. 
Kiitos vain tästä... Alkuun päästyä homma on huomattu tavattoman mukavaksi, 
johtuen mahtavasta porukasta jonka kanssa on ilo reippailla. Bonuksena saan 
liikkua tavallista enemmän ja hyvän mielen lisääkin tulee. Toivottavasti muutkin 

klubilaiset saavat 
liikkumisen iloa ja 
potkua viikkoonsa.  
 
Jos et vielä ole lähtenyt liikkeelle, mutta 
mielessä kaihertaa ajatus suunnata koululle 
maanantai iltana, olet tervetullut mukaan 
joukkoon. Luvassa on vielä monenlaista 
mukavaa ja toiveita otetaan vastaan. Kevättä 
kohden siirrymme myös ulkosalle 
tarkastelemaan vaikkapa pelimahdollisuuksia ja 
piipahdamme reippaalla lenkillä Livon 
kauniissa maisemissa.  

 
Sonja 

Jumpan nuorin osallis-
tuja Veera äitinsä 
Birgitan kanssa. 

Tuolijumppa käynnissä. Ei sitten olekaan mitään mummojen 
jumppaa, vaan kovaa työtä! 
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Urho Koivukankaan sotapäiväkirjat 
Ajalla 5.3.1940 – 23.6.1941 
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LLLLAAAAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC    
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Ñ|áàxxáxxÇ }t Çùçààùù á|Äàù? xààù àâ{É|át }t {|Üä|ààùäù Ätâ~xtÅ|ÇxÇ ÉÇ àtÑt{àâÅtáátA 
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DDDDDDDDAAAAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC        
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DFDFDFDFAAAAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC        
DH ~Å  ÅtÜáá|A  
 
DGDGDGDGAAAAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC    
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DHADHADHADHAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC    
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DLADLADLADLAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC        
câÜxàà||Ç Ü|àá|à }t ätÄÅ|áàtâàà||Ç Åtà~tt ätÜàxÇA bÄ| ~tâÇ|á ~xäù|ÇxÇ |ÄÅtA 
  
ECAECAECAECAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC    
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Åââààâ| ÜùÇàùátàxx~á|?< }t ~táàxÄ| t|ätÇ ÅùÜù~á| }É~t Ñt|~tÇA g|x ÉÄ| Ä|â~tá }t ~âÇ Åx|wùÇ ;GE< ~ÉÅÑÑtÇ|tÇ Å|xáàxÇ Ñ|à| ~tÇàtt ~É~É àùçá| Ñt~~tâá ;}t ÄââÄàtätáà| ~t|~~|xÇR< bÅtà ~tÅÑÑxxà }t ätÄà|ÉÄàt áttwâà ätÜâáàxxà }t ät|~~t áÉà|ÄtáÜxÑ@
Ñâ|{|Ç Åt{àââ ~É~ÉÄt|ÄÄt àtätÜttA ;ÑtÄ}É xÇxÅÑ| ~â|Ç á|ä||Ä|ÜxÑÑââÇ< Ç||Ç á|Äà| àâÄ| Å|ÇâÄÄt| ~t|~~| ~tÇàÉÜxÅÅ|à~| àùçàxxÇ }t Ç||ÅÑù ÉÄ|~|Ç ÅtÜáá| ät|~xt? ââÑâÇx|àt tÄ~É| }É xÇÇxÇ ÑâÉÄàt Åtà~tt }ùùwù }ùÄxÄÄx? ;}Éà~t ~xÜùàà||Ç tâàÉ|{|Ç< Å|ÇâÄÄt| 
àâÇàâ }É ÑâÉÄ|Åtà~táát? xààù àùçàçç }ùùwù? Åâààt Äù{|Ç ~âÅÅ|Ç~|Ç ä|xÄù? ;ÉÄ| t|Çt HC Å|Çââà|Ç ÅtÜáá| }t DC Å|Çââà|Ç àtâ~É< }t Ç||ÅÑù Ñùùá|Ç~|Ç Åâ|wxÇ Åâtáát ÑxÜ|ÄÄx? Åâààt x| ÄÉÑÑâÅtà~tÄÄt xÇùù àt{àÉÇâ ÉÄÄt táàâÅ|áxÇ ätÜtt? ~âÇ àtâÉÄàt 
Äù{xàà||Ç? }tÄ~É|{|Ç àâÄ| ~|Ñx|àù Üt~~É}t? ;ÅÉÇxÄÄt ÅââÄÄt~|Ç< }t ÅââàxÇ~|Ç }tÄtà äùáç|äùà }t ~|Ñxçá|äùà? bâÄt|á|áát Åt}É|àâàà||Ç ç{àx|á~ÉâÄâÄÄx }Éáàt áxâÜttätÇt Ñù|äùÇùA 
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EDAEDAEDAEDAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC    
_ù{xàà||Ç }âÇtáát bâÄââÇ ;[ttÑtäxwxÄÄù }É à|xàà||Ç? xààù Åx|wùà ä|xwùùÇ bâÄââÇ<A gùùÄÄù Åt}É|àxàà||Ç Åx|wùà G ~ÉÅÑÑtÇ|tt _çáxÉÄÄx ;áââÜ| }t t}tÇÅâ~t|á|ÄÄt Ät|àÉ~á|ÄÄt ätÜâáàxààâ ~|ä|àtÄÉ<A fttààtá }É t}tàxÄÄt Åx|àù ÉÑÑ|Çx|~á|? ~âÇ ÉÇ 
~ùçàç àùÄÄù t}tÄÄt? _|Å|Çztáát ^tÇát~ÉâÄâ }t ^tÇátÇÉÑ|áàÉ? [ttÑtäxwxÄÄù ^tÇátÇÉÑ|áàÉ ;Äù{xá ~ââ~tâá|< bâÄt|á|áát l{àx|á~ÉâÄât ;x| àùçààù äâÉÜÉ~tâààt }t Ççà ÉÄÄttÇ _çáxÉáát ;~â|Ç~t ~tâtÇ àùááù ÉÄàtÇxxR< á||{xÇ Ä|áù~á| ÉÑÑ|àâÇÇ|à 
çAÅA `tà~tà }t á||ÜÜÉà Éätà Ütá|ààtä|t }t äùáçààùä|ù? ~t|~|Ç ÑâÉÄ|Ç? ~âÇ x| àt{É áttwt ÜâÉ~tt äâÉÜÉ~tâá||Ç? Çâ~~âÅ|áxáàt Ñâ{âÅtààt~ttÇ? Ççà~|Ç ÉÇ ÅxÇÇçà }É F ç≠àù? t|ätÇ äù{ùÄÄù Çâ~~âÅ|áxÄÄt }t ÜââtÄÄt? ~t{ä|t x| ÉÄx áttàâ xÇùù ä||~~É|{|ÇA 
`|ÄÄÉ|Ç~t ÑùùáàùùÇ á|ä||Ä||Ç }t ätÑtâàxxÇR ^çÄÄù àùùÄÄù ÅtÄààtá }É ÅÉÇ| Äù{à|ù? t{àtâààt }t àâÇzÉáàt }É~t Ñt|~táát? x|~ù átt ~tÅÑÑx|àttÇ ~âÇÇÉÄÄt ~â|ä|~á|? x|~ù ÅââàxÇ~ttÇ á||áàxçá }t Ñâ{àtâá àt{É ÉÄÄt xwxá àççwçààùäù? Åâààt àÉ|äÉáát ÉÄÄttÇ? xààù 

~xÜÜtÇ àùÅù ÄÉÑÑââ }t ätÑtâá ~É|ààtt4AAA  `ââàxÇ àâÇàâ Åâ~tätÄàt Äù{à|ù ÑÉ|á [ttÑtäxwxÄàù ;~x|àà|≠Ñt|~~t ÉÄ| xá|ÅA àtätààÉÅtÇ xÑùá||áà|? Äù{xÄÄù Ä|~t çAÅA àâÇ~|Éàt? ä|xààùäùÄÄù Ü|ÇàxxÄÄù? }É~t Ñt|~~t ÜtätÄÄt 
}t Ä|tÄÄt }t Çù|Ç ~xäùùÄÄù? ~âÇ ÅââàxÇ~|Ç Ä|~täxwxà ätÄâätà Ü|Çàx|àù tÄtá? ÉÄ| Ç||wxÇ ~âÄ~â átààâÇâ }âáà||Ç ~x|àà|≠Ñt|~tÇ ~tâààt<? ätÜá|Ç~|Ç ~âÇ à|xàà||Ç ÑùùáàùäùÇ àùÇÇx bâÄââÇ? á||á }É t|Çt~|Ç ÑâÉÄ|Åtà~ttÇ 
~Éà|t Ñù|Ç ;t}tàxÄàâÇt [ttÑtäxwxÄàù? Åtà~t ~Éà||Ç<A 
 
EEA EEA EEA EEA „„„„ EFA EFA EFA EFAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC    
X| Å|àùùÇ {ÉÅÅtt? Äxäù{xÄàç ät|ÇA eâÉ~t àùùÄÄù bâÄâáát Çùçààùù ÉÄxätÇ ÑtÜxÅÑtt ~â|Ç [ttÑtäxwxÄÄù? Äx|Ñù ÉÇ {çäùù ;eâÉàátÄt|áàt Ñt~xàà|Äx|Ñùù<A [|xÇÉt ÅâÜt~~tt }t Åtâ~táàt }t á|àù 
tÇÇxàttÇ Ç||Ç ÑtÄ}É ~â|Ç àtÜààxxA 
EFEFEFEFAAAAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC    
cùùá| }É F ätÇ{|Çàt |~ùÄâÉ~~tt ÑÉ|á ;}ùÄÄxxÇ àâÑt~tÇ}t~É? D Ättà|~~É àç≠Å|xáàù Å|xáàù ~É{à|A gùàù xÇÇxÇ ÉÄÄâ E átÅtÇÄt|áàt }t~Ét }t E ~xÜàtt H àâÑt~~tt? xÄ| átäâ~xààt<A gùááù átÅtáát àtÄÉáát ÉÇ âáx|àt 
~ÉÅÑÑtÇ|É|àt? ÇÉ|Ç DCCC Å|xáàù Åt}É|àxààâÇtA  
 
EGAEGAEGAEGAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC    

TÄ~É| }ùÄÄxxÇ {tÜ}É|àâ~áxà xÇà|áxxÇ àtÑttÇ }t Ñù|äùà ~âÄâätà {|Ä}tÄÄxxÇ? ç~á| àÉ|áxÇát }ùÄ~xxÇ? GE ~ÉÅÑÑtÇ|t ~ùç {tÜ}É|àâ~á|áát [x|ÇùàÉÜ|Ç ~xÇàùÄÄù ;Äù{xá ~|ÄÉÅxàÜ|Ç Åtà~t 
_çáxÉÄàt<A ^xáùÇàâÄÉ Çùçààùù ÅxÇxäùÇ Åç≠{ù|áxxÇ àùÇù äâÉÇÇt? ÉÇ }É {â{à|~ââÇ ÄÉÑÑâÑâÉÄ| }t bâÄâÇ ~twâ|ÄÄt~|Ç ÉÇ ä|xÄù ÄâÅ|~|ÇÉ~á|t? Ñâ{âÅtààt~ttÇ ÅttáàÉáàt? 
}Éáát x| Çùç ÑùÄä|ù? ÅââtÄÄt ~â|Ç tâ~x|ÄÄtA EDAGA }âÇtáàt ~tàáÉxÇ Çùçàà| _|Å|ÇztÇ tâ~x|ÄÄt ÉÄxätÇ ÄâÅ| }É äù{|ááùA fâÉààt x| ÉÄx Åt|Ç|ààâ _|Å|ÇztÇ Ê|áÉ|áàt Ç||àç|áàùÊ? 
á|ÄÅùÇá||ÇàÉ}t ç{àù tâ~xtt àtátÇ~ÉÅttàt? átàÉ}t }t àttá átàÉ}t {x|ÇùÄtàÉ}t? Åâààt Çx Çùçàà| ÉÄxätÇ Ñ|xÇ|ù }t {âÉÇÉáát ~âÇÇÉáát? {âÉÇÉáát ~âÇÇÉáát Ä|xÇxx |àáx Ç||àçà~|ÇA 
 
EJAEJAEJAEJAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC        
it|{àâ| Åx|wùÇ ~ÉÅÑÑtÇ|tÇ ÑùùÄÄ|~~≠A gùÅù ÉÇ ^tâ~|t|ÇxÇ Ç|ÅxÄàùùÇ? ÇâÉÜxÅÅtÇ Çù~≠ÇxÇ }t x| Ñt{|ÅÑ|t {ùÇ~ùùÇ? ät|~~t Çùçààùù ~çÄÄù ÑtÇxätÇ Ñt|ÇÉt 
xÇxÅÑ|? ~ÉÅÑÑtÇ|tÇ ~âÇàÉÉÇ }t ÅtÜáá|Üç{à||Ç? ~â|Ç xwxÄÄ|ÇxÇA 
 
EKAEKAEKAEKAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC        
TÇÉÇ }t át|Ç xÇá|~xÜÜtÇ |ÄàtÄÉÅtt? ~ùä|Ç `xÜ|~Éá~xÇ á|ÄÄÉ|ÄÄt? Çx ÉÇ ~ÉÅ|tà Ñt|~tà? ~ùä|Ç Åç≠á bâÄâÇ etâ{tÇç{w|áàç~áxÄÄù áxâÜÉ|áátA 
 
ELAELAELAELAGGGGADLGCADLGCADLGCADLGC    
^ùçà||Ç xÇá| ~xÜÜtÇ àt|áàxÄâ{tÜ}É|àâ~á|t ÅttáàÉáát? }ÉÇ~â F~Å bâÄâáàt _|Å|Ç~ttÇ Ñù|Ç ÅxàáùááùA gù{ùÇ táà| ÉÇ {tÜ}É|àâ~áxà ÉÄÄâ xÇ|ÅÅù~áxxÇ áâÄ}xààât ÅâÉàÉt ~xÇàùÄÄùA 
 
EAHADLGCEAHADLGCEAHADLGCEAHADLGC    
bÄ| |ÄÄtÄÄt bâÄâÇ gâÉÅ|É~|Ü~Éáát ätÄtÇàx~É \\ ÄâÉ~tÇ ÇÉáàÉÅ|x{|ÄÄx }t DLEC áçÇàçÇx|ÄÄx? á||á ~t|~|ÄÄx tÄÉ~~t|ÄÄxA fx ÉÄ| }â{ÄtÄÄ|ÇxÇ à|Ät|áââáA ^|Ü~~É ÉÄ| t|ätÇ àùçÇÇù Å|x{|ù ;ÅÉÇàt àâ{tààt<A fÉàtÜÉätáà| àÉ|Å|àà| ätÄtÇàxÉÇ? }É~t Å|x{xÇ 

àâÄ| ÇÉáàtt ~t~á| áÉÜÅxt ÑçáàççÇ? }t àÉ|áàtt xÜù|àù ~É{à|t ätÄtÇàx~É~ttätáàt? ätÄtÇàxxààù}ùÇ }ùÄxááùA bÇ xÜ| ~ÉÅxt á|áùáàù~|Ç? àùÅù bâÄâÇ gâÉÅ|É~|Ü~~É? ~â|Ç xá|ÅA Åttáxâàâ~|Ü~Éà }t Çx ââwxà 
âÜâà? Åç≠á Éätà Ç||Ç âÄ~ÉÇù~≠Çáù? ~â|Ç ùùÇxÇáù~|Ç ÑâÉÄxáàt Åt|ÇxxÇát äxÜÉ|áxàA ^|Ü~~É ÉÄ| àùçÇÇù ùùÇàù }t áÉ|Çà|t? ätÜá|Ç~|Ç ~âÇ ÑÉ|áÄù{à|xááù? Çx ÉÄ| àùçwxááù áÉ|ÇÇ|ááttÇA DAHA Äù{à| }É|àt~|Ç 
Å|x{|ù Åx|wùÇ~|Ç ~ÉÅÑÑtÇ|táàt ~ÉÅxÇÇâ~áxÄÄx? x| ÉÄx ätÜÅtt à|xàÉt? xààù Å|ÇÇxR `âààt ÄââÄàtätáà| }ÉÇÇx~|Ç Üt}tÄÄx? }t ÉÇ ÉÄÄâ }É âáxtÅÅtÇ Ñù|äùÇ t}tÇ {â{â á||àù? xààù Åx|wùà á||ÜÜxàùùÇ 
Üt}tÄÄx? Å|àxÇ á|ààxÇ ~ùçÇxxR a||àù ÉÇ {â{â}t? }Éá Å|{|Ç ÅtÄÄ||Ç? ätÜá|Ç~|Ç àùùÄÄù Å|xáàxÇ ~xá~xÇA aç~çÑù|ä|Çù ÉÇ e|ÇàtÅtÅ|x{|ù ÑtÄ}ÉÇ Ä||~~xxÄÄù? Éätà Ñùùááxxà ÑtÄttÅttÇ ~Éàx|{|Çát ;}t 
áxÇ {x Éätà ~çÄÄù tÇát|ÇÇxxà~|Ç<A   
 
FAFAFAFAHHHHADLGCADLGCADLGCADLGC    
bÄ| ÅÉÇàt àÉä|t ÄxÇàÉ~ÉÇx|àt? ÄxÇÇÉÄÄt áââÇàtÇt ÑÉ{}É|áÄâÉwx? ç{àxxÇáù ÅÉÇàt ~çÅÅxÇàù ~ÉÇxààtA `|~ù{ùÇ Ä|x àx~x|ÄÄùR bÇ ÉÄÄâ ÄùÅÑ|Åùà tâÜ|Ç~É|áxà Ñù|äùà Çç~ç}ùùÇ? ÄâÅ| tÄ~tt àùùÄÄù 
tâ~x|ÄÄt ÅxÇÇù äù{||Ç? }t É}tà tÄ~tätà ÉÄÄt àâÄä|ÄÄttÇ? Åâààt ≠|ÄÄù ÉÇ ä|xÄù Ñt~~táxàA 
 
GAGAGAGAHHHHADLGCADLGCADLGCADLGC    
]ùÄÄxxÇ ÅtÜáá|ÄÄt ~ùçÇà|? xwxÄÄxxÇ ÄùÅÅ|Ç Ñù|äùÑt|áàx? ÅttáàÉàt|áàxÄâ{tÜ}É|àâ~á|t ÉÇ Çç~ç|á|Ç Ñùùtá|táát ~ùçàç? ~âÇ {tÜ}É|àâá Ñt|~~t ÉÇ F~Å Ñùùááù }t Ñù|äùááù ~ùçwùùÇ E ~xÜàtt? àâÄxx á||Çù 

átÅtÄÄt á||á àÉ|áàt~çÅÅxÇàù ~|ÄÉÅxàÜ|ù ÅtÜáá|t Ñù|äùááùA 
 
JAJAJAJAHHHHADLGCADLGCADLGCADLGC    
^ùçà||Ç ^xÅÑxÄxxááù ;}ÉÇÇx ÉÄ| Åtà~tt DH~Å< tÅÑâÅt{tÜ}É|àâ~á|áát? Å|ÇâÄÄt ÉÄ| àùÅù ;}t átÅÉ|Ç ÅÉÇxÄÄt ÅââÄÄt~|Ç< xÇá|ÅÅù|ÇxÇ tÅÑâÅtà|Ät|áââá? tÅÑâÅ|áàt ÉÄ| G xÜ| Ät}|tA 

@ c|xÇÉ|á~|äùùÜ|tÅÅâÇàt H Ätâ~tâáàt? ;E átààâÅt<A  
@ ^ÉÇxÑ|áàÉÉÄ|    @ Ê @        R    @Ê@             R    @Ê@ 
@ ^|äùùÜ|tÅÅâÇàt J Ätâ~tâáàt ;t|Çt~|Ç }É|àt|Ç ÉáâÅ|t ;xÄ| Ñ|áàx|àù< DHC ÅxàÜ|Ç Åtà~tÄÄt }t ÄÉÑâ~á| }ùÄÄxxÇ  
@ c|xÇÉ|á~|äùùÜ| H Ätâ~tâáàt? F ÉáâÅtt HC ÅxàÜ|Ç Åtà~tÄÄt 

]É|ÄÄt~|Ç tÅÑâ}|ÄÄt àâÄ| ÉáâÅt }É~t Ätâ~tâ~áxÄÄtA ^ÉÇxÑ|áàÉÉÄ| ÉÇ Ç||àù Ått|ÄÅtÇ ÑtÜ{t|àt táx|àt? x| Ç||Ç äù{ùù tÜätt Çç~ùáàù Ä||Ñtá|Åxáàt? xààx| ÅxÇ|á }É âáxtÅÑ|t ÑtÇÉ~á|t? Ñ||ÑâÇ tÄÄt ÉÄxä|áàt {çÄáçÜx|}|áàù áçÄ~xx àâÄxÅttÇ {çÄáç}ù t|ätÇ 
áÉÄ~xÇttÇ }Éá ät|Ç äxàùù Ä||Ñtá|ÅxáàtA f|àù x| ÉÄx àâÜ{ttÇ Ätâáâààâ äxÜÜtààÉÅt~á| táxx~á|A ^âÇ ~ùäxÄÄxÇ ~ùçà||Ç á|xÄÄù }t ÑxÜ|ÄÄù~|Ç àâÄ| ~ùäxÄàçù âáxtÅÑ| ~|ÄÉÅxàÜ|? Ç||Ç àâÄ| }ùÄÄxxÇ ç{wxÇ Ñù|äùÇ ÉátÄÄx ÅtÜáá|t ÇxÄ}ùààù~çÅÅxÇàù ~|ÄÉÅxàÜ|ù ;àÉ|ÇxÇ 
~xÜàt àùÄÄù Üx|ááâÄÄt<A bÄ| ÄùÅÅ|Ç ~xäù|ÇxÇ Ñù|äùÑt|áàx }t }É xÇá| ÄâÅ| tâ~x|Äàt }É ~t|~~|? àtâÉÄÄt ÉÄ| ÑtÜ| äùáçÇçààù? }Éà~t át| á||àù ÑtÄtàt? àÉ|áxà }t~áÉ ~t|~~|? Åâààt àâÄ| àttá ~|Ñx|àù Üt~~É}t? Å|ÇâÄÄt x| ÉÄÄâà xÇà|áxà~ùùÇ ÑtÜtÇÇxxàA 
 
]tà~ââ‹ 
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Livon yhteisen alueen osakaskunnan (Livon kalastuskun-
nan) kalastuslupien hinnat vuodelle 2011 

 
Verkkopyynti on sallittua putaissa ja lahtiperukoissa ja myöskin varsinaisessa jokiuomas-
sa, ei kuitenkaan koskien ja nivojen välittömässä läheisyydessä, kesäkuun loppuun asti. 
Kuitenkin niin, että jos merilohien istutukset alkavat ennen tätä määräaikaa, myös verkko-
pyynti on lopetettava silloin. Harjuksen alamitta on koko Iijoen vesistön kalastusalueen 
vesissä 35 cm. Muuten pyynnissä noudatetaan kalastuslain määräyksiä. Ei saaliskiintiöitä. 
 
Kalastuslupien hinnat osakkaille ja kylässä vakituisesti asuville asukkaille: 
 
Verkkolupa, osakas          5 merkkiä            a.    1,00  euro/kpl 
Katiskalupa,      ”              ei rajoitusta           1,00    ”     ”                            
Haukikoukut,    ”              10 koukkua                0,20    ”     ” 
Uistinlupa,       ”                                                     5,00    ”   koko  kausi 
 
 

 
Kalastuslupien hinnat osakaskunnan vesialueen rannalla oleville mökkiläisille:  
 
Verkkolupa, huvila-asukas               2  merkkiä           a.    1,50  euro/kpl 
Katiskalupa,      ”              ei rajoitusta määrään  1,50    ”       ” 
Haukikoukut,    ”                               5 koukkua                 0,40    ”       ” 
Uistinlupa,      ”                                                                         10,00  ”   koko  kausi 
 
 

 
 Osakaskuntaan kuulumattomille ulkopuolisille myytävät uistinluvat: 
 
Uistinlupa, ulkopuolisille     10,00  euroa   1 vuorokausi 

”             ”                             15,00      ”               2  vuorokautta 
       ”           ”                              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    Sarakyläntie 2807        puh. 040 – 5528 437 
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Harvan katsaus 
 

Harvan sisältämien ominaisuuksien näkeminen mahdollisuutena haastaa Pudasjärveläiset ihmiset toimi-
maan ja miettimään monenlaisia asioita ja mahdollisuuksia. Ei ole aina helppoa löytää ratkaisuja arjen 
turvallisuuden parantamiseksi, hyvinvoinnin lisäämiseksi kuin ei myöskään kylien elinvoimaisuuden li-
sääminen ole ihan itsestäänselvyys. Ne vaativat asiaan paneutumista; vaivan näköä. Se kuitenkin kannat-
taa ja tuottaa tulosta niin tekijöiden kuin kylillä asuvien ihmisten hyväksi. 
 
Tällä hetkellä Harvatoiminta näkyy Pudasjärvellä Kerttu ja Kauko-hankkeen kautta työllistettyjen kylä-
työntekijöiden tekemässä työssä kylillä. Nämä kylätyöntekijät tekevät mm. kotihoidon tukipalveluihin 
kuuluvia töitä. Asiakkaina ovat ikäihmisiä jotka eivät ole palvelusetelien saajia ja ovat pienituloisia. 
Työntekijöiden tarvetta on kartoitettu yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa mm. kyselyin.  
 
Senioritoimintaa järjestetään usealla kylällä senioripäivien ja –neuvolan muodossa. Senioripäivät ovat 
sivukylillä järjestettävää päivä- ja viriketoimintaa, jonka järjestämisestä vastaavat kyläyhdistykset yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Senioripäiviin sisältyy monenlaista mukavaa; aivojumpasta jalkahoitoon.  
 
Turvallisuusasiaan paneudutaan kylien turvallisuusinfo-tilaisuuksissa vuoden 2011 aikana eri puolilla 
Pudasjärveä. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen, Vapepan, kaupungin ja kylien kanssa yhteistyössä 
järjestämissä tilaisuuksissa saadaan tietoa niin kotien kuin kylienkin turvallisuuteen liittyvistä asioista. 
Tavoitteena on aktivoida kylien asukkaita kiinnittämään entistä enemmän huomiota turvallisuuteen liitty-
viin asioihin. Aktiivisimmille on luvassa koulutusta ja lisätietoa tarpeen mukaan. Infokierros alkoi 
03/2011 Puhokselta. 
 
Tulevaisuudessa kylien aktivoimista jatketaan.  Kyläyhdistysten toiminnan elävöittäminen niillä kylillä, 
missä toiminta on ollut vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan, on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Kyläyhdistysten 
rooli kylillä on moninainen.  Kolmas sektori työllistäjänä vaatii vielä paljon työstämistä ennen kuin toi-
minta on mutkatonta. Monenlaisia haasteita nousee tielle niin lainsäädännön kuin asenteidenkin muodos-
sa. Senioritoiminnan kehittäminen on työn alla ja toivon mukaan syksyllä viimeistään päästään aloitta-
maan toimintaa niilläkin kylillä missä toimintaa ei vielä ole. Kylien toimijat ovat tässäkin asiassa tärkeäs-
sä roolissa. Lapsiperheitä ajatellen tilapäisen lastenhoitoapu-mallin työstäminen on parhaillaan meneil-
lään ja pilottikokeilun olisi määrä alkaa ensi syksynä. Omaehtoiset liikuntaryhmät jatkavat usealla kylällä. 
Liikunnan puitteisiin voidaan järjestää monenlaista mukavaa viikoittaisen jumppa- tai sauvakävelyryh-
män lisäksi. Muutamilla kylillä on järjestetty yhteistyössä eri osaajien ja tahojen kanssa Hyvän Mielen-
teemalla liikuntapäiviä, joissa on ollut tarjolla monenlaisia liikuntaelämyksiä.  
 
Näiden ja monien muiden asioiden kimpussa hääritään ja yritetään löytää ratkaisuja monenlaisiin asioihin 
ja luotua toimintamalleja, jotka toimisivat vielä vuosia eteenpäin. Asiat edistyvät pienillä askelilla, mutta 
suunta on vakaasti eteenpäin. Avainasemassa ovat Pudasjärveläiset ihmiset tietoineen ja taitoineen. Yh-
teistyössä on se voima, jolla siirretään vaikka vuoria!  
 

”Tunnen kuinka lämpö laskeutuu päälleni, 

siristän silmiäni ja yritän nähdä horisonttiin. 

Aurinko leikkii puiden latvoissa ja venyttää jääpuikkoja räystäällä. 

Talitintin tirskutuksen saattelemana pujahdan metsän siimekseen, 

keskelle kevätsiivousta.” 

 
Harvaterveisin, 
 

Paula Ylitalo 
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Perhekerhossa tavataan 
 

Livon koululla kokoontuu maanantaisin seurakunnan lapsityön 
järjestämä perhekerho 10 - 13. Perhekerhoon ovat kaikenikäiset 
tervetulleita. Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kohtaa-
mispaikka.  
 
Näin se toimii 
Hartaudessa hiljennymme alttaripöydän äärellä rukoilemaan, 
laulamaan ja kuulemaan Raamatun kertomuksia. Vapaan leikin 
aikana lapset saavat kehitellä leikkinsä tarjolla olevien lelujen ja 
leikkikavereiden kanssa. Samanaikaisesti aikuiset voivat vaihtaa 
kuulumisia.  
 

Myös laulu - ja leikkihetki on olennainen osa perhekerhoa. Lau-
luhetken jälkeen maistuu jo kahvi ja mehu lisukkeineen. Askar-
teluhetki kirvoittaa kielen kantimet, puhetta piisaa, sitä ei tarvit-
se houkutella. Yhteisen tekemisen riemu kannustaa kaikkia mu-
kaan. Tilkkupeiton tekeminen perhekerhon käyttöön sujuu kai-
kilta mallikkaasti. Iloinen nauru kiirii pitkin kerhohuonetta. 
Pienten ja isojen käsien tuloksena syntyy upeaa jälkeä. Kyllä 
siinä ihmettelemistä riittää ohjaajallakin. Kerhosta on tullut niin 
tärkeä juttu, että muut menemiset siirretään muille päiville. 
 
Eräs perhekerhon aikuisista totesi, että kerhopäivä on lapsille 
kuin ”jouluaatto”, niin hartaasti sitä odotetaan.  
 
Tule perhekerhoon ja tuo ystävä mukanasi.  Sillä on ilo, ilo, ilo olla yhdessä, viettää hyvää hetkeä. 
 

Irene Kortesalmi  Sinikka Luokkanen 
lastenohjaaja   lapsityönohjaaja 

  
 

 
 

Lentopallon kyläsarja  
 

• Livon koululla la 23.7.2011 pelit alkavat klo 9.01 
• Miehet ja naiset (ei pelaajarajoituksia) 
• Lohikeitot sun muut eväät 
• Uimaranta, sauna, erilaisia kisailuja, jne 
• Kisatanssit 
• Paikalle toivotaan runsaasti joukkueita, kuten myös yleisöä!!! 
• tervetuloa kaikki tähän lämminhenkiseen kaikenkansan tapahtumaan, myös 

ulkopaikkakuntalaiset!!! 
• Joukkueita otetaan mukaan tietty määrä, oman pitäjän porukat etusijalla 
• Paikalla myös tähtipelaajia 
• Ilm. 16.7. mennessä; Kokko Timppa Puh .040 - 570 1950  

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

Kädentaitajat toimessa. 

”Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa, oi 
jospa oisit saanut olla mukanaa”. 
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Perhekahvilassa tuunattiin ja kierrätettiinPerhekahvilassa tuunattiin ja kierrätettiinPerhekahvilassa tuunattiin ja kierrätettiinPerhekahvilassa tuunattiin ja kierrätettiin    
 
Tänä keväänä perhekahvila kokoontui Livokkaalla 
yhden kerran, lauantaina 16.4. Järjestäjinä oli Livok-
kaan ja perhekeskusyhdistyksen lisäksi Työpetari ky. 
Kolmen yhdistyksen voimainponnistuksena saatiin 
aikaiseksi oikein mainio keväinen tuunaus- ja kierrä-
tyskerho. Kerholaisia tuli paikalle vähän vajaa pari-
kymmentä henkilöä ja edustettuina olivat jälleen 
kaikki ikäluokat. Koululaiset, niin tytöt kuin pojatkin 
olivat taas innokkaasti mukana. Olipa yksi isäkin 
kahvilassa. 
 

 Ajatuksena tällä kertaa oli hyödyntää kierrätysmate-
riaalia kaikessa tekemisessä mahdollisimman paljon 
sekä kierrättää tavaraa omistajalta toiselle ilman ra-
haa. Kierrätystorilla oli aika hiljaista. Muutama oli tuonut tavaraa jonka halusi kiertoon. Kierrätet-
tävät tavarat lähtivät uusille omistajille arpomalla. 
 

Tuunauspajassa jokainen sai uudistaa omaa vaatettaan tai kehitellä vanhasta jotain ihan uutta. 
Yhdestä pitkähihaisesta puserosta kehkeytyikin lyhythihainen kesäpusero ja jo roskiin menossa 
olleista pitkistä hihoista sai muutama pahvinen pääsiäisnoita kauniit huivit ja hameet. Kierrättä-
minen on parhaimmillaan juuri tätä – mikä on toiselle jo arvoton, voi olla toisen aarre! Eräs tuu-
naaja löysi kirpparilta huivin, josta hän taikoi ompelukoneella kesäkassin. Tuunaajia olisi jouk-
koon kyllä mahtunut enemmänkin. Jospa seuraavalla kerralla.. (ainakin ohjaajat tykästyivät tuu-
naukseen niin, että suunnittelivat sille jo jonkinlaista jatkoakin…) 
 

Askartelupuoli oli nuoremman polven suosi-
ossa. Kierrätysmateriaalista syntyi niin pääsi-
äiskoristeita kuin muutakin jännittävää. Kierrä-
tysmateriaalia oli maitopurkkien ja wc-
paperirullien lisäksi mm. metalli- ja lasipurkit, 
viilipurkit, kahvipussit ja kangaspuiden lanka-
rullien hylsyt.  Materiaalista kuoriutui mm. to-
della kauniita säilytysrasioita, pannunalunen, 
pääsiäiskoristeita ja mielenkiintoisia mielikuvi-
tushärveleitä. Eräs nuori kerholainen totesi-
kin: ”mahtava kun saa päästää mielikuvituk-
sen valloilleen!” Ja kun tarvittiin luovaa taukoa 
- mentiin Katin kasvomaalattaviksi. 
 

Niin ja ruoka oli jälleen maittavaa – siitä kiitos 
keittiöön ☺ 
 

Kaikista kivointa näin ohjaajan näkökulmasta 
onkin katsoa sitä iloa ja riemua mitä tällainen luova toiminta mahdollistaa. On hienoa kun eri 
ikäiset kokoontuvat yhteen tekemään ja toimimaan. Projektien tavoitteena on synnyttää uutta ja 
tämäkin perhekahvila on syntynyt ikäihmisten lomapäivät-projektin myötä. Toivottavasti perhe-
kahvila elää ja voi hyvin vielä pitkään. Toiveita perhekahvilan sisällöistä saa mielellään esittää! 
Loppukesästä/alkusyksystä on tarkoituksena retkeillä…ollaan kuulolla ☺   
 

 Yksi kaikkien puolesta, 
 

Mira (kuvat: Satu Piri-Tihinen) 

Perhekahvilaiset hienojen taideteostensa taustalla. 

Askartelemisen riemua. 
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Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan lupahinnasto, luvan-
myyjät ja yhteystiedot kaudella 2011 – 2012 

 
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 044 – 272 2230 
Neste Pudasjärvi   Pietarilantie  08 – 822 522 
 
Lupahinnasto ja rajoitukset vuonna 2011. Voimassa 15.4.2011 – 31.4.2012   
 
Osakkaat ja vakituisesti alueella asuvat     Euroa 

 
Pyydysmerkki (verkkojen määrä enintään 6 kpl)    3 
Vapakalastus koko kesä      20 
Vapakalastuskoko kesä, perhelippu     60 
Mökkilupa: kiinteistökohtainen, vapaa-ajan asuntoon kohdistuva viehelupa koko vuodelle 120 
Koukkupyynti sis. ostettuihin lupamaksuihin 
Ravustus sis. ostettuihin lupamaksuihin 
Tuulastus sis. ostettuihin lupamaksuihin 
Vesilintujen metsästys sis. ostettuihin lupamaksuihin 
Katiskapyynti on vapaata osakaskunnan alueella 

 
Vieraat      Euroa 

Pyydysmerkki verkolle (max. 6 kpl)    5 
Vapakalastus:     

1 vrk     20 
1 kuukausi     40 
kalastuskausi 2011 – 2012     60 

Vesilintujen metsästys:  
1 vrk     10 
koko syksy     20 

 
 

Pyyntirajoitukset 
Yksi vapa/kalastaja kerralla vedessä 
Taimenen alamitta 45 cm 
Harjuksen alamitta 35 cm 
Tahnasyötin ja katkaravun käyttö kielletään koko osakaskunnan alueella. 
Verkkopyynti kielletään koko Livojoessa, osakaskunnan alueella 25.6.2011 alkaen eteenpäin, merilohen istu-
tuksen vuoksi. 
Mato-onginta on kiellettyä jokialueella virtapaikoissa (kalastuslaki). 

 
Lupakiintiö 

vapakalastus: lohikalat 2 kpl/vrk/hlö 
 
Aitto-oajan kalaveden osakaskunnan kalastusalue 

Livojoki Vääräkoskelta Iijokeen, Härmänjokea (Iijoen haara) noin 0,5 km ala- ja ylävirtaan. Aittojärvi, Aitto-oja, puolet 
Etelälampea, Eteläoja, Lauttasenlampi, Lauttasenoja,, Kankaisenlampi, Matalalampi, Pieni Viianlampi, Närhilampi, När-
hioja, osa Vasikkalampea, osa Ritvanojaa, Taivallampi, Kivilampi,  Pikkukataisenlampi, Voilammet, Voilamminoja, Män-
nikönlampi, Takalapi, Saarilampi, osa Aintionojaa ja Vellisenlampi 
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Tarinoita Lapin savottareissuista jatkuu: Kaarisahan aikaa                  
 
Mäntyjärven savotta loppui aikanaan. Se tarkoitti sitä, että oli vaihdettava 
maisemaa. Noustiin siis bussiin, joka vei meidät, tietysti Rovaniemelle, para-
kille, työnvälitykseen. Bussiasema kuhisi elämää, haisteltiin uusia tuulia, 
minnekkäpäin nyt lähdettäisiin. Kotiapäin lähtö ei tullut mieleenkään, kevää-
seen oli vielä pitkä matka. Sää ei tuntunut kovin keväiseltä, niinpä asteltiin 
sisätiloihin, katsomaan, mitä baarinpitäjillä oli tarjottavana. No, valikoima ei 
ollut kovin runsas, nykyiseen verrattuna; kahvi oli kortilla, kuumaa mehua ja 
silakkapottua oli päivän menu. Valitsin mehun ja kuivahkon lappilaisen kam-
panisun, hyvänmakuinen välipala. Siinä mehua ja kampaa syödessä, eräs la-
pinmiehen näköinen kaveri asteli meitä kohden, tervehti ja alkoi kysellä, 
minnekkäpäin olhaan menosa. Länsi-Lapin murteella alkoi haastella, selvisi heti, että hevosmiehiä kaveri 
onkin.  Hän kertoili siinä, että Meltosjärvellä, tarkemmin Ristivaarankylässä, on tukkisavotta käynnissä ja 
hakkuumiehiä tarvitaan lisää. Eipä siinä pitkään mietitty, kun sovittiin ehdoista. Seuraavaan bussiin mikä 
lähti Yli-Torniolle, nousi kolme tyytyväistä matkustajaa.  
 
Aikanaan bussi pysähtyi Ristivaaralle. Napapiirille matkaa muutama satametriä. Joillekin napapiirin yli-
tys on iso asia, tuli vain mieleen, siinäkö se nyt sitten on. Myöhemmin raja siirrettiin etelämmäksi Rova-
niemelle, Santa-Parkkiin.  Tavarat nostettiin bussin perältä tienlaitaan, siitä ne sitten siirrettiin kortteerita-
loon. Metsäyhtiö oli vuokrannut talon savottamiehiä varten, täysi ylöspito, maksua vastaan tietysti. Talon 
isäntä ja emäntä tyttärineen hoiti ruokapuolen, siivouksen ja lämmityksen. Valittiin ritsiltä sopiva kolo 
nukkumista varten, sitten maha täyteen perunamuusia ja oottelemaan seuraavaa päivää, jolloin lähdetään 
katsomaan minkälainen on annonraja (tukkipalsta). Ruokailun jälkeen alettiin virittää sahoja käyttökun-
toon, puupäät olivat meillä vielä käytössä. Joku näytti omaa kaarisaansa, kokeilin sitä käsissäni, tuntui 
tosi mahtavalta, kevyt, veti terän tiukalle. Mistähän nuita saisi? Eräs kaveri oli menossa Ruotsin puolelta 
hakemaan kahvia, Gevailia, hän voisi tuoda meille samalla reissulla kaarisahat, asia sovittiin niin, että 
ELGA-merkkiset, olivat kuulemma parhaita. En viitsinyt enään puupäitä virittää sahuukuntoon, vaan kää-
rin pakettiin ja ritsin alle talteen.   
 

Iltapalan jälkeen alkoi unilukkari kiusaamaan. Sehän tarkoitti sitä, että sel-
käranka vaakasuoraan ja unta putkeen. Aamuruokailun jälkeen oli sitten 
työmaalle lähtö. Suksilatu oli tehty suoraan vaaran yli hakkuupalstoille 
asti. Siinä sai hyvät kyydit iltaa aamua, jos sattui hyvät voiteet suksen poh-
jaan. Hyvissä ajoissa olimme palstan laidalla. Hevoset ja ajurit kiersivät 
vaaran varsitietä pitkin. Tie olikin hakkuualueelta myötäistä puutavara-
lanssiin asti, hyvä sitä oli hevosilla kävellä, kun kuorma tuli melkein omal-
la painollaan perille. Hakkuualue oli harvahkoa rinnemännikköä, hevos-
mies ajoi kaksi palstatietä. Siinä vaiheessa totesimme, miten paljon lunta 
onkaan, sillä hevoset pahnasivat mahaan asti ulottuvassa lumessa. Usein 
reen aisat olivat hevosen selässä, kun reki kulki syrjällään - kovaa aikaa 

hevosille.  Oli kirpeä helmikuinen sää. Talvenselkä oli taittunut, aurinko loi säteitään kaamoksen jälkeen, 
kevättä kohti ollaan menossa.   
 
Ensimmäisenä työpäivänä ei saa rasittaa itseään työllä, niinpä lähdimme hiihtelemään kämpille, josko ne 
meidän uudet kaarisahat odottavat käyttäjiä. Asiamies oli toiminut, uudet kaarisahat olivat kaverien ihail-
tavina. Laitoin terän paikoilleen, mieleen tuli, että tällähän voi puskea ja sahata vaikka lumen sisään, puu-
päillä se ei onnistu ollenkaan. Seuraavana aamuna oli jo kiire päästä kokeilemaan uutta sahaa.  
 
Päivä oli jatkunut niin paljon, ettei tarvinnut pimeällä lähteä hiihtämään. Se tuo peräkkäin hiihto pimeällä, 
varsinkin metsässä, on vaarallista, on kokemusta. Pitkä pakkaskausi oli kovettanut hanget niin, että han-
gella pystyi liikkumaan keventämällä, siis kevyesti liikkuen palstan perälle. Porkat jätettiin palstan etu-
päähän. Sitten ei muuta kuin ensimmäisen petäjän juurelle, polkemalla lunta petäjän juurella, että uusi 
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kaarisaha pääsi toimintaan, tietysti lihasvoimalla. Ja olihan siinä eroa, kun vertasi kaarisahaa puupäihin, 
niin kuin yöllä ja päivällä. Olin hyvin tyytyväinen sahaan ja päivän tulokseen, aurinko oli jo laskemassa, 
kun maltoimme lähteä kämpille, maha alkoi kurnia siihen malliin, että oli lähdettävä. Seuraava päivä, 
edellisen kaltainen. Seuraava viikko edellisen kaltainen, sää oli kaunista, yöt kylmiä, päivällä aurinkoista.  
 
Eräänä viikonloppuna päätin lähteä käymään muutaman kilometrin päässä olevassa Meltosjärven kunta-
keskuksessa. Lainasin potkukelkan talosta, sitten vain matkaan. Kovin pieneltä kylä näytti, mutta oli 
kauppa ja baari samassa rakennuksessa. Päätin poiketa ensin baarin puolelle, katsoa mitä siellä on. Olihan 
siellä kaljan kittaajia ja tupakan savua. Reippaasti astelin baaritiskille katsomaan, mitä siellä oli tarjolla. 
Baarimyyjä tuli kyselemään, että mitä nuorelle miehelle saisi olla. ”Mistä kaukaa mies on kotoisin”, myy-
jä alkoi udella. Ompa utelias, ajattelin, mutta vastasin kuitenkin, että Pudasjärveltä. ”Jopas sattui”, myyjä 
sanoi: ”Minun sisko on siellä sairaalassa töissä”. 
 
Baaritiskillä ei ostoksia sitten tehty, hän kutsui minut asuntoonsa kaupan takahuoneisiin. Hyvin viihtyisä 
asunto, hieman kyllä ujostutti ja pakokauhu meinasi saada yliotteen. Rouva tarjosi kahvit ja leivokset ja 
juteltiin niitä näitä. Piti varmaan kovin poikasena, minä taas itseäni kovana kundina. Monet kahvit ja lei-
vokset kävin siellä nauttimassa kevään aikana. 

 
Marianpäivänä olimme mäenlaskussa naapurin tyttöjen kanssa. Vaa-
ran päältä sai hyviä mäkiä, umpihangessa. Onneksi ei tullut isompia 
haavereita. Pääasia, että hauskaa oli, mitä nyt jos kaula-aukko hörp-
päsi lunta, kun kaveri sukeltaa kinokseen. Mukavaahan se on, kun 
saa samanikäisten kaverien kanssa pemmeltää puhtaassa valkoisessa 
lumessa. Kun arki sitten tulee, ei se niin hauskaa ole se lumessa 
pahnaaminen sahan, kirveen ja mittakepin kanssa. 
 
Eräänä päivänä työmaapomo tuli kyselemään, oltaisko kiinnostunei-
ta propsin parkkuusta lanssissa joko iltasella, viikonloppuna, tai sit-
ten, kun tukinajo loppuu. Sovittiin, että kokeillaan sitäkin hommaa. 
Mutta kun on niin kovat yöpakkaset, tuleeko siitä mitään, parkki 

vain pirisee silmille.  Ei käynyt aika pitkäksi, kun päivät sahasivat tukkeja ja propseja, sitten iltasella, 
ruokailun jälkeen parkkuulanssiin. Tukkipuut kaadettiin yhdenmiehen justeerilla (pukkuri). Sekin saha on 
ruotsalaista alkuperää. Tehokas saha, kun oppii sitä oikein käyttämään. Kun sitä päivän työntää petäjän 
kylkeen, kyllä se tuntuu illalla käsissä ja hartijoissa. 
 
Kevään airueet, kurkiaurat, peipposet ym. muuttolinnut saivat mielen levotto-
maksi.  Huhtikuu alkoi olla loppupuolella, tiet muuttuivat loskaisiksi, lumi 
pehmeni, ettei se enään kantanut. Työ muuttui vaikeaksi, mutta savottakin oli 
kohta loppumassa. Kun hevosmies toi viimeisen kuorman lanssiin, sanoi he-
vosmies: ” Se on siinä”. ”Mitta päälle ja markat taskuun”, sanoi Urho Muotka, 
hevosmies. Seuraava päivä oli tilipäivä, lopputili ja lomarahat taskussa, kie-
roon se vähän väänti, kertyi sitä tuohta ihan mukavasti. Mutta eteenpäin on 
elävän mieli, aamulla kamppeet reppuun ja postiautoon. Tietysti Rovaniemelle 
oli kiire, siellä oli markkinat parhaillaan menossa, sieltä ostin tuoreita kam-
panisuja, maistuivat tosi hyviltä.  
 
Talvisavotat olivat loppuneet, purouitot eivät vielä alkaneet, kestää ainakin pari viikkoa, ennen kuin purot 
aukenevat. Niinpä siinä sitten päätettiin nousta postibussiin, joka oli lähdössä Pudasjärvelle. Kotia on aina 
mukava tulla.    

 
Upi 
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Pitkospuut Vitikkosaareen 
 

Yhtenä meneillään olevan Livon harrasteet -hankkeen osana 
on rakentaa Vitikkosaareen Vastasuolle (jonka Pertun Yrjö 
on laittanut suojeluun) laavu ja pitkospuut suon poikki. 
Niinpä tuossa talven aikana rakentelin Pertun Einon ja Pu-
hakan Raimon avustuksella laavun elementit, jotka siirrettiin 
Vitikkosaareen traktorilla ja kelkalla ja kasattiin sinne. Laa-
vusta tuli ihan mukavan näköinen kun se myöhemmin ke-
väällä valmistui. Tein myös vanhasta peräkärryn vanteesta 
tulenpitopaikan, jossa voi keitellä kahvia ja paistella vaikka 
makkarat. 
 
Aloin syksyllä hyvissä ajoin polettamaan suota mönkijällä, 
että se kestäisi traktorin ja pystyisin linkoamaan lumet pit-
kospuureitin kohdalta. Sinne tulikin ihan hyvä reitti, joka 

tasoittui lumella. Saatuamme laavun saareen alkoi siellä jo melkoinen kuhina, kun makkaranpaistajia ja muita 
ulkoilijoita ilmestyi paikalle.  
 
Pitkospuureitin pohjalle aluspuuksi oli syksyllä ostettu puhelinpylväitä, joita katkottiin sopivan mittaisiksi. 
Niitä piti olla n. 600 kpl. Yrjön kanssa levittelimme ne traktorilla tulevan reitin viereen odottamaan kansilank-
kuja. Tarmon ja Kaukon saha alkoi viheltää maaliskuun alussa ja kansilankkuja syntyi n. 2000 metriä.  
 
Meitä talkooporukkaa oli kumpanakin sahauspäivänä 6 miestä. Kaukon kanssa lankut siirrettiin Vastasuolle, 
jossa ne odottivat talkoolaisia. 26. päivä maaliskuuta aloitetaan naulaus, jos vain saadaan porukkaa koolle. Ja 
saatiinhan sitä, 18 miestä ilmaantui paikalle ja työt käyntiin. Vasaran pauke ja moottorisahan ääni täytti ilman. 
Välissä kyllä kuului iloisia naurun remahduksia, lieneekö joku murjaissut vitsin. Allekirjoittanut ei kerennyt 
paljon muuta kun huoltopuolelle kahvinkeittoon ja makkaran lämmitykseen talkooporukalle. Iloista porukkaa 
kävi kahvilla ja syömässä ja kiireellä takaisin töihin.  
 
Reittiä valmistui sinä päivänä n. 450 m. Kuulutettiin seuraavat talkoot kahden viikon päähän eli 9.4 lauantaik-
si. 8.4 päätettiin Aaron ja Einon kanssa käväistä vähän aikaa lyömässä pitkospuita. Siinä kaputellessa saatiin 
reittiä jatkumaan n. 200 m. Reitillä olevaan kanavaan olin tehnyt sillan jo edellisenä päivänä.  
 
Lauantaina 9.4 heti aamusta alkoi porukkaa ilmaantua taas tal-
koisiin, tehtiin nuotio kanavan reunalle ja alettiin töihin kahdel-
la porukalla. Toinen porukka lähti kanavalta Matalakangasta 
kohti ja toinen jatkoi suolta kanavaa kohti. Iloinen meininki 
jatkui ja työt etenivät reipasta vauhtia, välillä käytiin kahvilla ja 
makkaraa syömässä ja takaisin töihin. Puolen päivän jälkeen 
reitti alkoi olla valmis. 
 
Einon kanssa käytiin vielä viimeistelemässä ja nyt se on lopulli-
sesti valmis käytettäväksi. Käytiin kävelemässä ja hyvä oli. 
Tietysti keitimme kahvit ja paistettiin makkarat laavulla (ihan 
lenkkareilla pärjäsi). Lintutorni on vielä reitin varteen tarkoitus 
pystyttää, ehkä ensi talvena. Otetaan reitti ahkeraan käyttöön ja 
laavu samoin. Saaressa on myös vessa, ettei tarvitse kuusen 
juuressa pyllistellä. Vaikka reitistä tuli vähän mutkainen, on se silti mukavan näköinen.   
 
Tämä oli taas osoitus livolaisesta hyvästä talkoohengestä ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. 
 
Kiitokset talkoolaisille, jatketaan samassa hengessä! 
 

Alpo (myös kuvat) 

Pitkospuut työn alla maaliskuun lopussa 

Porukalla talkoilu maittaa! 
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Lentopallon kyläsarja lähestyy! 
 
Kun tätä kirjoitusta väsäilen on talven selkä pikkuhiljaa taittumassa. Pakkasia on ollut entivanhaseen mal-
liin ja luntakin tullut niin, että on pitänyt talon katolle mulkoilla synkin ilmein ehtimiseen. Viikonloppuna 
sitten alkoi huoli katon jaksavuudesta painaa enemmältikkin mieltä, kun parin päivän aikana lunta tuli 30 
cm. Tänä talvena ei niin hirveästi kukaan ole jauhanut kasvihuoneilmiöstä. Se talvesta! 
 
Kevät tekee tuloaan ja sen jälkeen sitten taas ihan uusi kesä monine tapahtumineen. Livolla on meininki-
nä järjestää jokakesäiseen malliin lentopallon kyläsarja. Tuleva tapahtuma on peräti juhlakyläsarja, sillä 
se on järjestyksessään peräti kymmenes kyläsarja mitä on Livolla perättäisinä vuosina pelattu. 
 
Vuoden 2010 kyläsarja oli sikäli historiallinen että ensimmäistä kertaa kyläsarjan historiassa naisjoukku-
eita (9kpl) oli enemmän mitä miesporukoita. Aika näyttää että mikä on tilanne tulevan kesän tapahtumas-
sa. 
 
Olen laittanut Livokkaan suuntaan viestiä, että entiseen 
tapaan olen järjestämässä turnausta ilmoittautumisten 
vastaanottajana, otteluohjelmien tekijänä jne. Sen sijaan 
pelikenttien laitot annan mielelläni kokonaan muille. Ku-
luvana kesänä voi olla että olen viikot töiden takia muu-
alla kuin Pudasjärvellä ja olisi mahdoton tehtävä suoriu-
tua kenttien laitosta. 
 
Aiempina vuosina olen ottanut kesäloman siten, että olen 
voinut sen puitteissa käydä kenttiä laittelemassa, nyt 
näyttää ainakin tällä hetkellä sille että olen pois siitä 
hommasta, mutta en ole huolissani tilanteesta. Eiköhän 
Livolta löydy kenttämestari ja apulaisiakin tuekseen ja 
turvakseen. 
 
Lentopallon kyläsarjan voittajat 
Alla on lueteltu Livolla pelattujen kyläsarjojen voittajat. Sekä naisten että miesten sarjoissa on kiertopal-
kintoina Hempan pytyt (Heino Ruuskanen), joihin voittajajoukkue saa kiinnityksen. Kun joku joukkue 
saa viisi kiinnitystä, hän saa pokaalin omakseen. Kuitenkin ensimmäiset pokaalit kiertävät enimmillään 
vuoteen 2012 asti jolloin pokaalin saa omakseen se joukkue jolla on eniten kiinnityksiä, ellei pokaali siis 
ole löytänyt omistajaansa jo aiemmin. Miesten sarjassa ensimmäisen pokaalin sai omakseen MP-team 
vuonna 2008 viidennellä kiinnityksellään. Vuonna 2009 joukkue otti ensimmäisen kiinnityksensä uuteen 
pokaaliin. 
 
 Naiset: 2002 Livo  
             2003 Timpan Tytöt  
             2004 Timpan Tytöt  
             2005 Tiikerit 
             2006 Syke  
             2007 Mimmit 
             2008 Kimara 
             2009 Kimara 
             2010 Kimara 
 
 

Miehet: 2002 Livo  
             2003 Livo  
             2004 MP-team  
             2005 MP-team  
             2006 MP-team  
             2007 MP-team 
             2008 MP-team 
 (uusi pokaali jonka saa omakseen 5:llä 
kiinnityksellä) 
            2009 MP-team 
            2010 Pökkö 

 
Kokko Timppa Livolta 

 

Lentopallon kyläsarja 2010 (kuva: Miia Hemmilä) 



 26 

Kuulumisia hankerintamalta 
 
LIVON HARRASTEET -HANKE  
 
ELY-keskus on tehnyt rahoituspäätöksen tästä hankkeesta. Omalla riskillä aloitettiin, ja kävi niin, että 
ELY-keskus ei myöntänytkään rahoitusta bensan jakeluaseman kustannuksiin. Katsoi toisin kuin Jomma 
ry, että hankinta ei ole yleishyödyllinen hankinta. Ilmaiseksi pitäisi antaa tankata, jotta hankinta olisi 
yleishyödyllinen. 
 
Emme ole olleet tyytyväisiä päätökseen, muttemme myöskään virallisesti valittaneet päätöksestä. 
 
Päätös viipyi sen verran, ettemme pystyneet hyödyntämään talven hiljaista aikaa keittiön remontoimiseen. 
Sen remontin arvo on sen verran suuri, ettemme uskaltaneet sitä aloittaa enää omalla riskillä. Remontti 
odottaa siis seuraavaa hiljaisempaa aikaa eli kesän yli menee. 
 
Livolaisittain hanke on edennyt kuitenkin hyvin. Livon metsästysseuran innokkaiden talkoolaisten voi-
malla suokohde vastasuolla alkaa olla valmis. Ei siis muuta kuin pitkoksia myöten retkeilemään kaikki 
suon ystävät! 
 
Seuraavana on suunnitelmassa rakentaa koulun rantaan laituri ja hankkia laituriin veneet ja kanootit, jotka 
ovat kyläläisten, mökkiläisten ja matkalaisten käytettävissä alkavana kesänä, tulvan laskettua. 
 
Hankkeen rahoitukseksi on neuvoteltu Pudasjärven Osuuspankin kanssa 10 000 euron laina, josta ensim-
mäinen nosto on nostettu huhtikuussa 2011. Toivottavasti päästään kohta anomaan ensimmäistä maksa-
tusta ELY-keskuksesta, jolla sitten taas päästään hankkeessa eteenpäin. 
 
 
 
IKÄIHMISTEN LOMAPÄIVÄT -HANKE 
 
Ikäihmisten lomapäivät –hankkeelle on alkamassa jatkoa Pudasjärven kaikilla kylillä. Työpetari ry eli 
entinen Pudasjärven työttömienyhdistys on hakemassa rahoitusta hankkeelle. Pudasjärven kaupunki on jo 
omalta osaltaan tehnyt hankkeeseen myönteisen päätöksen.  
 
Tämän hankkeen avulla Livollakin osa lomapäivien suunnittelutyöstä saataisiin hanketyöntekijän tehtä-
viksi. Se helpottaisi omalta osaltaan talkootyötä, jota Livolla tarvitaan ja tehdään jatkuvasti todella paljon. 
 
 
LIVON SEUROJENTALON KUNNOSTUS 
 
Alkavan kesän aikana voitaisiin vielä kunnostaa seurojentalon ulkoverhous ja ikkunat sekä hankkia uudet 
ulko-ovet. Jos löytyy urakoitsijoita, jotka olisivat halukkaita jättämään tarjouksia ulkoverhouksen uusimi-
sesta puineen ja töineen, niin heitä pyydetään ottamaan yhteyttä Livokkaan hallituksen jäseniin. 
 
Hankkeeseen on saatu rahoitus Suomen kotiseutuliitto ry:ltä. 
 
 

Anni-Inkeri 
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”Käsitelty” vasa juoksemassa va-
pauteen! Kolme kuollutta vasaa… 

`|ÇÇtÇ Ñù|äù~|Ü}t `|ÇÇtÇ Ñù|äù~|Ü}t `|ÇÇtÇ Ñù|äù~|Ü}t `|ÇÇtÇ Ñù|äù~|Ü}t LAIA LAIA LAIA LAIA „„„„ ECAJAECCD ECAJAECCD ECAJAECCD ECAJAECCD    
 

Päiväkirjamerkintöjä Alaskan työharjoittelusta jatkuu.. 
 

g\ DLAIAECCDg\ DLAIAECCDg\ DLAIAECCDg\ DLAIAECCD    
 
TâÜ|Ç~É|ÇxÇ? |{tÇt ttÅâ? ÄùÅÅ|Çàù > DD táàxààtA 
 
bÄ| àÉá|ttÇ~|Ç |ÄÅtÇ }t ÄùÅÅ≠Ç ÑâÉÄxáàt Åt{àtät Ñù|äùA `ââàxÇ x| ÉÄÄâà~ttÇA ZÜxz átÇÉ| ttÅâÄÄt? xààù ÑùùáxÇ ]|ÅÅçÇ Åtà~ttÇ Ñù|äù~á|A ftÅtÄÄt {ùÇ ätÜÉ|ààxÄ|? xààù äÉ| àâÄÄt ÑtÄ}ÉÇ ~ùäxÄxÅ|áàùA `|Çù{ùÇ á||{xÇ ät|Ç àÉàxá|Ç? xààù 
Å|~ùÑùá áxÇ ~|äxÅÑttA  
 
`|Çù{ùÇ ÉÄ|Ç }É ÑâÉÄ| ~çÅÅxÇxÄàù ~tÅÑÑx|ÇxÇ| ätÄÅ||Çt Äù{àxÅùùÇ? Åâààt ÉwÉà|Ç }t ÉwÉà|Ç t|Çt~|Ç ~t~á| àâÇà|t tÄt~xÜÜtáát àx~xÅùààù Å|àùùÇA ^âÇ ]|ÅÅçÄÄù x| ÇùçààùÇçà ÉÄxätÇ ~||Üx Å|{|Ç~ùùÇ ä|xÄù á|ààxÇ~ùùÇ? Ç||Ç ÅxÇ|Ç çÄù~xÜ@
àttÇ Äx|~~|ÅùùÇ à|xàÉ~ÉÇxxÄÄt t|~tÇ| ~âÄâ~á|A ]t t}tààxÄ|Ç à|xàçáà|? xààù Çx ~ùç Å|Çâà á|ààxÇ {ùà|áàxÄxÅùááù? ~âÇ ÉÇ Äù{w≠Ç t|~tA iùÄ|ÄÄù ~ùä|Ç ä|xÄù ~âÜ~~ttÅtáát tÄt~xÜÜtáát? xààù ÉÇ~É ]|ÅÅç ~twÉÇÇâàA 
 

ctÜ|Ç? ät| ÉÄ|~É }É ~ÉÄÅxÇ~|Ç? àâÇÇ|Ç Ñùùáàù ÅxÇÇxááùÇ| àttá tÄt~xÜàttÇ? Ç||Ç át|Ç ~ââÄÄt? 
xààù ]|ÅÅç }t a|v~ Éätà }É ÅxÇÇxxà? x|äùà~ù Çx ÉÄÄxxà ÅâÄÄx {É~átÇÇxxà átÇÉt Å|àùùÇA 
fâÉÜttÇ átÇÉààâÇt ÅâÄÄt ~x|àà|4 bÄ|ätà á|ààxÇ ä|xÄù á|ÄÄù Üx|ááâÄÄt Çù{Çxxà àttá ~tÜ{âÇ~|Ç t|~t 
Äù{xÄàù áx~ù Åçá~|{ùÜ~|ùA iÉ|{tÇ i|{àÉÜ|4 ì|à| ÉÇ ~çÄÄù ätÜÅttÇ ättÇ {çä|ÄÄùùÇ? xààù xÇ 
á|ÄÄx Üx|ááâÄÄx Ñùùááçà~ùùÇ‹ 
 
f|ààxÇ ZÜxz ~â|àxÇ~|Ç äùÄùçàà|? xààù ÅxÇÇùùÇ ~t|~~| ÑtÜ|Ç àâÇÇ|Ç Ñùùáàù ÑÉÜÉt|wtÄÄx {|xÅtÇ 
{ÉÅÅ||Ç }t Äù{wxàùùÇ á|ààxÇ átÅtÄàt Üx|ááâÄàt ätáàttÇ ]|ÅÅçù }t a|v~|ùA `|Çù{ùÇ á||{xÇ 
àÉàxá|Ç àttáxÇ? xààù }xx? ~t|~~| àÉ|äÉ x| á|ààxÇ ÉÄx ä|xÄù ÅxÇÇçà~ùùÇA `âààt? {É{ {É|}tt? ÉÄ| áx~|Ç 
Üx|ááâA fââÜ|Ç Éát t}táàt àx{à||Ç ÑÉÜÉt|wtÄÄt ÑtÄ}ÉÇ x| Å|àùùÇ ;{|xÅtÇ ÄtÑ|É|à||Ç {|x~~tt? 
}ùÜ~ùàà||Ç ~tÅÑÑx|àt çÅáA< }t á|ààxÇ? ~âÇ ÄÉÑâÄàt Äù{xàà||Ç ätáàttÇ ÑÉ|~|t? Ç||Ç Çx ~x{àtá| àâÄÄt 
Åx|àù {xà| ätáàttÇA iÉ|{tÇ Üt|äÉ4  
 
f||ÇùÑùá áx ÉÄ|~|Ç àùÅùÇ Ñù|äùÇ átÄwÉA ò|àù4 
 
\ÄÄtÄÄt ÄùÅÅ|Çàù ÉÄ| ä|xÄù > DJ táàxààtA 
 

^X ECAIAECCD^X ECAIAECCD^X ECAIAECCD^X ECAIAECCD    
 

TtÅâÄÄt ÉÄ| |ÄÅt tâÜ|Ç~É|ÇxÇ }t ÄùÅÅ|Çàù ÉÄ| > DC táàxààtA VtÜÜ|x Äù{à| àùÇùùÇ ÑtÜ|Ç ä||~ÉÇ ÄÉÅtÄÄx ~Éà|~ÉÇÇâ|ÄÄxÇátA 
 
TtÅâÄÄt ~ùäùá|Ç ttÅâÑtÄtÇ áç≠ÇÇ|Ç }ùÄ~xxÇ ÑÉáà|ààxÄxÅtáát ÅââàtÅ|t ~ÉÜààx}t ~Éà|@fâÉÅxxÇ }t ÉáàtÅtáát ÑtÜ| Ä|áùùA f|ààxÇ Äù{xàà||Ç fâétÇÇx? WxyÇx? ^xÜÜç? gtÅÅç }t Å|Çù àttáxÇ ~táä|xÇ~xÜââÜx|ááâÄÄxA f|ÄÄù Üx|ááâÄÄt ä|xÜù{à|~|Ç 
á|ààxÇ ~É~É Ñù|äùA XÇá|Ç fâétÇÇx àtÜ~táà| ÑtÜ|áàt Ñt|~táàt }É|wxÇ~|Ç |{ÅxxÄÄ|áàxÇ ÊÄù{xàà|Å|xÇÊ ÉÄxÅtáátÉÄÉÇ }t ~âÇÇÉÇA a||àù ÉÄ| ~||ÇÇ|àxààç Ñt}â~~É|{|Ç }t ~ùá|ààùù~áxÇ| Çx Å|ààtá| ÄùÅÑ≠à|ÄttA fxâÜttät~á| Åx á|ààxÇ Ñçáàçà|ÅÅx ÅââàtÅtÇ 
àÉÄÑtÇ? }É|wxÇ àtÜ~É|àâ~áxÇt ÉÄ| Üt}tàt tÄâx ;EC Å å DCC Å áââÜâ|ÇxÇ<? }Éáàt tÜäÉàttÇ átààâÅtÇätÜt|áxáà| ÅââàtÅt Ç||àù D Å å C?H Å ~É~É|á|t ÑÄùÇààx}ù? Å|áàù ~t|~~| ÑÉÜÉ|ÄÄx Åt|ààtätà ~táä|à àttá ~xÜùàùùÇA  
 
^âÇ àâÄ|ÅÅx àt~t|á|Ç ~Éà||Ç? Ç||Ç ZÜxz ~xÜàÉ|? xààù ÅââàtÅt Ñù|äù á|ààxÇ Ç||ÄÄù áxâàâä|ÄÄt ÉÄ| Çù{àç ç~á|Çù|ÇxÇ }ùù~tÜ{âA aÉÜÅttÄ|áà| Ç||àù x| ~ââÄxÅÅt àùùÄÄùÑù|Ç ÉÄxA [|àá|? xààù ÉÄ|á ÉÄÄâ á||áà|ù Çù{wù áx Éàâá4 `|Çù ÅââàxÇ ÉÄ|Ç 
Çù~xä|ÇùÇ| àt~t|á|Ç àâÄÄxáát ÜtÇÇtÄÄt Ñ|Çzä||Ç|Ç? Åâààt áx àt|á| ÉÄÄt ät|Ç Äù{|ÇÇù Å|ÇâÇ Å|xÄ|~âä|àâ~áxÇ àâÉàxààt‹ `|~ù Ä|x ÅâáàtätÄ~É|ÇxÇ Ä|Çàâ ÉÄÄâà4R T|~t äù{ùÇ àâÄÄâà Å|àùùÇ xÜ|~É|á|t Éàâ~á|t ä|xÄù Çù{àçù àt| çÄ|ÑùùàùùÇ Åâ|àt~ttÇ 
xÄ|~É|àtA TâàÉÇ ~ççw|ááù |áàâxáátÇ| ÉÄxÇ Çù{Ççà ~t~á| ~xààât? ~ÉÄÅx }ùÇÇùÇ Çù~≠|áàù ÉÜtätt }t Å|xÄxàà≠ÅùÇ ÅùùÜùÇ {|Üä|ùA [|Üäxà áâÉÜtáàttÇ táâáàtätà ÑÉÜÉt|wtÄÄx ÅxÇxäùÇ à|xÇ ätÜÜxáát? ÑtÜ{t|ÅÅ|ÄÄttÇ ÉÇ ä|áá||Ç Ätá~xààâ ç{àxxÇ áââÇàttÇ 
ÅxÇÇxááùÅÅx ~t{wx~átÇ {|ÜäxùA TÄtá~t ÉÇ ÅââàxÇ Ç||Ç ~|ät Ñt|~~t? á|ÄÄù àùùÄÄù x| ÉÄx ~ââÄxÅÅt ÉÄÄxÇ~ttÇ ~ùùÜÅx|àù }t ~ùÜÑùá|ù44 
 
\ÄÄtÄÄt ÄùÅÑ≠à|Ät ÉÄ| > J táàxààtA  
bÄxÇ àùááù yâÇàá|Çâà? xààù Çùçààùù~≠{ùÇ áx Å|ààtÜ| àÉwxÄÄt~ttÇ É|~x|Ç? á|ÄÄù Å|ÇâÇ Å|xÄxáàùÇ| âáx|ÅÅ|àxÇ ÉÇ ÄùÅÑ|ÅùÅÑùù ~â|Ç Å|àù Å|ààtÜ| átÇÉÉA `|ààtÜ| ÉÇ ~çÄÄù t|~t çÄ{ùùÄÄù? }ÉàxÇ áx äÉ| à|xàxÇ~|Ç ät|~âààtt tá|ttÇA `âààt ~çÄÄù àùùÄÄù 
à|xàxÇ~|Ç {|xÅtÇ ä|ÄÑÉ|áxÅÑtt ÉÇ ~â|Ç fâÉÅxáát? ät|~~t átÅÉ|ÄÄt Äxäxçátáàx|ÄÄt Ä||~âàttÇ~|ÇA gù{ùÇ ä|ÄÑÉ|áââàxxÇ }t {tÜÅt|áââàxxÇ ÉÇ ~ââÄxÅÅt àttáxÇ áççÇù àâÉ ÅxÜ|M ~xáùà ~çÄÅxÅÑ|ù }t àtÄäxà ÄxâwÉÅÑ|t ~â|Ç xá|ÅxÜ~|~á| á|áùÅttáát 
Yt|ÜutÇ~á|áátA 
    

gb EDAIAECCDgb EDAIAECCDgb EDAIAECCDgb EDAIAECCD    
 

gÉÜáàt|@ttÅâ ätÄ~xÇ| tâÜ|Ç~É|áxÇt }t ÄùÅÑ≠à|Ät ÉÄ| > K táàxààtA 
 
gùÅù Ñù|äùÇù Ñùùáà||Ç ÄÉÑâÄàt~|Ç á|ààxÇ ~ùá|ààxÄxÅùùÇ ÑÉÜÉ}t É|~x|Ç âÜt~tÄÄtA XÇá|Ç Ñù|äù ÉwÉàxÄà||Ç àtÑt{àâÅtt ~tÅÑÑxxà 
ätÄÅ||Çt àâÇà|~tâá|t }t ätáàt ÇxÄ}ùÄàù Ñùùáà||Ç tÄÉ|ààtÅttÇ {ÉÅÅtà Wtä|á|Ç ÑÉÜÉt|wtÄÄtA f|xÄÄù~|Ç }Éâwâ|ÅÅx xÇá|Ç {|xÅtÇ 
ÉwÉààxÄxÅttÇ xÇÇxÇ ~â|Ç Ñùùá|ÅÅx tÄÉ|ààtÅttÇ ;}Éá x| Åââàt àùùÄÄù ÉÄx ÉÑÑ|Çâà? Ç||Ç t|Çt~|Ç ÉwÉààtÅttÇ‹<A 
 
XÇá|Ç Éát ÑÉÜÉ|áàt t}xàà||Ç |áÉ|ÅÅtáàt t|wtáàt xÇá|ÅÅù|áxxÇ? {|xÅtÇ Ñ|xÇxÅÑùùÇ? àtá~ââÇA f|ààxÇ àttá Éát ÑÉÜÉ|áàt t}xàà||Ç á|xÄàù 
áxâÜttättÇ {|xÅtÇ Ñ|xÇxÅÑùùÇ àtá~ââÇA gùÅù àx{à||Ç ç{àxxÇáù ~ÉÄÅx àt| ÇxÄ}ù ~xÜàtt? ~âÇÇxá Ñ|xÇ| Éát ÑÉÜÉ|áàt ÉÄ| á|ààxÇ 
Ñ|xÇ|ÅÅùááù àtá~âáát? }Éáàt ~ùá|ààxÄçÇ ÉÄ| àtÜ~É|àâá tÄ~ttA `x|ÄÄù ÉÄ| xÇá|Ç ~t~á| ÊâÄÉá~ùçÇà|ùÊ ättà|Å|ÄÄx? {|Üät|ÄÄx áx~ù {ùÜ|ÄÄx? 
àÉ|ÇxÇ ÉÄ| Wtä|á|Ç ÑÉÑÑÉÉÇ }t àÉ|ÇxÇ Åx|wùÇ ÑÉÑÑÉÉÇA `âààt ~âÇ äù~xù x| ÉÄÄâà àtÜÑxx~á|? Ç||Ç Åx|wùÇ ÊâÄÉá~ùçÇÇ|ÄÄxÊ Ñ|áàxàà||Ç 
ÄtÑÑâ Äââ~âÄÄx }t á||ÜÜçàà||Ç ~ùçààùÅùùÇ ättÇ ç{àùA itáÉ|ÄÄx ÉÄ| ÉÅt ÊâÄÉá~ùçÇà|ÇáùÊA 
 
^t|~~| ättà|Åxà? {|Üättà }t {ùÜùà Ätá~xàà||Ç? ÜÉ~ÉààtÅtààÉÅtà 
ÑÉÜÉà ÜÉ~Éàxàà||Ç ;àùùÄÄù ÑÉÜÉà ÜÉ~ÉàxàttÇ ät|Ç ~xÜÜtÇ? àùáàù 
ÅxÜ~~|Çù Ê~ÉÄÉÊ Ñ|Äàtáát<? áââÜ|Ç Éát {|Üät|áàt ~âÉ{|àà||Ç 
;àùùÄÄù ~âÉ{|àttÇ ÉààtÅtÄÄt {|ÜättÄàt ~|äx~áxà ÑÉ|á< }t 
âÜÉáÑÉÜÉ|Äàt ~tà~t|áà||Ç Åç≠á átÜäxàA `ç≠á ättà|Å|Äàt 
~tà~t|áà||Ç átÜäxà? }Éá Çx ÉÄ|ätà ät{|ÇzÉ|ààâÇxxàA `ç≠á Åâ|àt 
à|xàÉ}t Éàxàà||Ç çÄ≠á? xá|ÅA ÉÇ~É Åâ|àt Çù~çä|ù ä|~É}t àt| 
át|Ütâ~á|t? ÉÇ~É ättà|ÅxÄÄt âàtÜxxà áx~ù Ñ|ÄàtÇÇâÅxÜÉ }t Ñt|ÇÉ 
}É|áát~|Ç àtÑtâ~á|áátA 
 

`|Çù ÉÄ|Ç ~É~É t}tÇ ätáÉ}xÇ ÑâÉÄxÄÄt f|xÄÄù Åx ÅxÜ~|àà||Ç }É~t|ÇxÇ ätát Wtä|á|Ç 
ÅxÜ~|ÄÄù? ~tàáÉàà||Ç áxÇ áâ~âÑâÉÄ|? Ñ|ÄàÉ|àxàà||Ç }t ÑâÇÇ|àà||Ç áx áx~ù àtÜ~táàxàà||Ç? xààù ÉÇ~É 

Minä merkitsen ja pilttaan vasan. Suzanne auttaa ja 
ottaa tiedot ylös 

Alaskalaisten porojen piltta oli le-
veydeltään noin 5 cm. 

Näkymiä Davisien poroaidalta 
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Å|àùùÇ ÑùùÄÄx Ñù|Ç Çù~çä|ù ä|~É}t àt| át|Ütâ~á|tA háx|ÅÅ|àxÇ Åâ|àt àÉ|ÅxÇÑ|àx|àù Å|àù Åx àx{à||Ç? Ç||Ç ÉÄ| ÑÉ|~~|Çt|áxÇ átÜäxÇ àt| átÜä|xÇ ~tà~t|áâA itáÉ}t x| ÜÉ~ÉàxààâA `xÜ~~|xÇ àx~É ~ÉÜä||Ç ÉÄ| {xÄÑÑÉt? á|ÄÄù Åx|ÄÄù ÉÄ| ~ùçàxààùä|ááù Äx|~~âÜ|à? 
}Éà~t Äx|~~tá|ätà iMÇ ÅâÉàÉ|áxÇ ÑtÄtÇ ÑÉ|á ~ÉÜätáàtA  
 
`ç≠á Ñ|ÄàÉ|ÄÄt ÉÄ| ÉÅt ÊÄt|ààxxÇátÊ? }ÉÄÄt áx Ät|àxàà||Ç ~ÉÜättÇA Wtä|á|Ç Ñ|Äàtà Éätà äùÜ|ÄàùùÇ á|Ç|á|ù }t Ç||ááù ÉÇ àÉ|áxÄÄt ÑâÉÄxÄÄt äâÉá|Äâ~â ;CD< áx~ù ÇxÄ|ÇâÅxÜÉ|ÇxÇ ÇâÅxÜÉátÜ}t }t àÉ|áxÄÄt ÑâÉÄxÄÄt Ç|Å| WTi\fA ax ÉÄ|ätà {âÉÅtààt@
ätáà| |áÉÅÑ|t ~â|Ç Å|àù Åx fâÉÅxáát ~ùçàùÅÅxA c|Äààt Ät|àxàà||Ç ÑÉÜÉÇ ätáxÅÑttÇ ~ÉÜättÇ? }Éá áx ÉÄ| ÇttÜtá }t É|~xttÇ ~ÉÜättÇ }Éá áx ÉÄ| âÜÉáA 
 
fââÜx~á| áâÜâ~áxÇ| ~t~á| ätátt }Éâwâàà||Ç ÄÉÑxààtÅttÇ? á|ÄÄù àÉ|áxÄàt ÉÄ| ~tà~xÇÇâà Ç|á~t }t àÉ|áxÄàt }tÄ~tA l~á| ätát ÉÄ| ÑÉÄ~xâàâÇâà ~âÉÄ|tt~á| àÉ|áàxÇ }tÄ~É|{|Ç t|wtáátA `|ÇâÄÄx áââÜàt áâÜât àâÉàà| Åç≠á ätáàtáçÇàçÇçà Ñ|xÇ| Åâáàt ätát? }ÉÄÄt ÉÄ| 
ätÄ~É|ÇxÇ àâÜätÇ Ñùù? á|ÄÄù áxÇ xÅÉ x| Ä≠çàùÇçà á|àù xÇùùA XÅÉ áttààÉ| à|xàçáà| ä|xÄù ÉÄÄt t|wtÇ á|áùÄÄù~|Ç? á|ÄÄù xÅÅx ~ùá|àxÄÄxxà ~t|~~|t ÑÉÜÉ}t? ättÇ Çx }Éâàâ|ätà }ùùÅùùÇ |ÄÅtÇ ÜâÉ~tt }t äxààù ä|xÄù àÉ|áx~á|~|Ç ç≠~á| t|àttÇA gùùÄÄù x| ç{wxÇ 
ÑÉÜÉÇ xÄùÅùÄÄù ÉÄx ÑtÄ}ÉÇ tÜäÉt? x|~ù âáxtÅÅtÇ~ttÇA 
 

cX EEAIAECCDcX EEAIAECCDcX EEAIAECCDcX EEAIAECCD    
 
cxÜ}tÇàt|@ttÅâ ätÄ~xÇ| tâÜ|Ç~É|áxÇt }t ÄùÅÅ|Çàù ÉÄ| > DC táàxààtA 
 
ZÜxz {xÜùààxÄ| äùáçÇxxÇ ÄtâÅtÇát ç{wx~áùÇ t|~É|{|ÇA gâÇà|t Åç≠{xÅÅ|Ç ÉÄ|ÅÅx }É Åtà~tÄÄt Wtä|á|Ç ÑÉÜÉt|wtÄÄxA f|xÄÄù áxÄä|á|? xààù ÄââÄàtätáà| ~tÜ{â ÉÄ| çÜ|ààùÇçà ä|xÜt|ÄÄt ç≠Ç t|~tÇt t|wtáát? á|ÄÄù áââÜ|Ç Éát ÑÉÜÉ|áàt ÉÄ| Ñùùááçà ~tÜ~tt@
ÅttÇA Wtä|á|Ç ÑÉÑÑÉÉàt á|xÄÄù x| ä|xÄù ÉÄÄâà? Åâààt ÉwÉààtxáátÅÅx {x|àù }âÉà|ÅÅx }t áç≠à|ÅÅx ÑÉÜÉàA T|wtáàt Ä≠çàç| Åç≠á ç~á| Ñ|xÇ| ätáàtáçÇàçÇçà ätát ~âÉÄÄxxÇt }t ÑÉÄ}xààâÇtA  
 
f|ààxÇ tÄ~É| Ñù|äùÇ }ùÇÇ|ààùä|Ç Éáââá? á|ÄÄù át|ÅÅx t|à|ÉÑt|~tÄàt áxâÜtàt ~â|Ç~t {xÄ|~ÉÑàxÜ| äâÉÜxÇÜ|ÇÇxààù Ñ|à~|Ç ~É~Éá| ÑÉÜÉà àttá àt~t|á|Ç t|àttÇA fx ÉÄ| ~çÄÄù Å|xÄxà≠Çàù ~tàáxÄàtätt4 Wtä|á|Ç ÑÉÑÑÉÉ áâät|àá| áttÑât ätáàt ÑâÉÄ| ~t{wxÇ t|~É|{|Ç 
}t ätáàt á|ÄÄÉ|Ç Ñùùá|ÅÅx tÄÉ|ààtÅttÇ ~ùá|ààxÄçÇA ft|ÅÅx Åç≠á ä|xÜttÇ? á|ÄÄù àä@~âätt}t àâÄ| áxâÜttÅttÇ àÉâ{â}tÅÅx‹ b{}xÄÅtÇ àx~É ÉÄ| tÄÉ|àxààâ }É ~ââÄxÅÅt àtÄäxÄÄt? }ÉÄÄÉ|Ç ~âätt}tà ÉÄ|ätà ÉÄÄxxà Åç≠á Ñt|~tÇ ÑùùÄÄù áxâÜttÅtáát ÑÉÜÉ}xÇ 
~ùá|ààxÄçùA TÅxÜ|~tÇ àäMááù ÉÇ àtÜ~É|àâá }Éá~âá á|ààxÇ àâÄxät|áââwxáát xá|ààùù ~ÉÉáàx ~xáù@ }t àtÄä|~ùá|ààxÄç|áàùA TÜätà~ttá ~â~t ÑtÄtätáà| {tÄâtt á|ààxÇ áttwt ~ÉÑ|ÉÇ Çtâ{táàtR4 
 

`|Çù Ñùùá|Ç átÅttÇ {ÉÅÅttÇ ~â|Ç x|ÄxÇA `|~ù Å|ÇâÄÄx |{tÇ 
{çä|Ç áÉÑ|~|Ç? á|ÄÄù Çx ätátà ÉÇ Ç||Ç áâÄÉ|á|t Éàâ~á|t4 itÜá|Ç~|Ç 
xÇá|Ç àâÇàâ| àÉá| Ñt{tÄàt? ~âÇ }Éâàâ| Ç||àù átàâààtÅttÇA `âààt 
ÑtÜ{t|ÅÅtáát ~ùá|ààxÄçááù ÑÉÜÉà Åx|ÄÄù àt|á| ÉÄÄt? á|ÄÄù áçwùÇàù 
ÅxÄ~x|Ç áùÜ~| ~tàáÉt ~â|Ç~t {âÉÇÉáà| Wtä|á|Ç Å|x{xà ÑÉÜÉ}t 
~É{àxÄ|A itÜá|Ç~|Ç ätáÉ}t Üxàââàxàà||Ç t|ätÇ {ÉÄà|ààÉÅtáà|A 
cÉÜÉ|ÄÄt ÉÄ|~|Ç ÑtÄ}ÉÇ ~tà~xÇÇx|àt átÜä|t }t ätáÉ|ÄÄt Åç≠á ÑtÄ}ÉÇ 
~tà~xÇÇx|àt }tÄ~É}tA ^tà~xÇÇx|wxÇ }tÄ~É}xÇ àt~|t àùÇùùÇ~|Ç 
}Éâwâàà||Ç ÄÉÑxààtÅttÇ ÅÉÇàt ätáttA `ç≠á ätáàtáçÇàçÇçà Åâáàt 
~tâÇÉàtÜ Ä≠çàç| ~âÉÄÄxxÇtA fxÇ }t xÅÉÇ à|xà x|äùà á|ààxÇ ÉÄÄxxà 
~É{wtÇÇxxàA 
 
T|wtáát ÉÄ| àÉwxÄÄt ÑtÄ}ÉÇ Åç≠á xwxÄÄ|áxÇù Ñù|äùÇù ÉÄÄx|àt ÑÉÜÉ}t 
}t }É ÅxÜ~|ààç}ù ätáÉ}tA itÄ|àxààtätáà| áxÄÄt|á|t ätáÉ}t Ä≠çàç| Åç≠á 
ÑtÄ}ÉÇ? }É|ÄÄt Ñ|Äààt ÉÄ| ÜxÑxçàçÇçà ~ÉÜätáàt |Üà|A gùÅù ~ââÄxÅÅt 
ÉÄ| ZÜxz|áàù }t fâétÇÇxáàt |{ÅxxÄÄ|áàùA `|Çâáàt x|? á|ÄÄù Ñ|Äààt 
ÉÇ Ç||Ç |áÉ? xààù ÉÇ~É |{Åx~ùùÇ? xààù }Éá áx àtÜààââ }É{ÉÇ~|ÇA ]t 
ätÜá|Ç~|Ç àùÄÄù ~xÜàtt? ~âÇ ätátà }Éâàâ|ätà ââwxÄÄxxÇ t}xàâ~á| 
ÄâÉÇÇÉáàt t|àttÇ? }Éáát Çx á|ààxÇ }Éâàâ|ätà t|~â|áàxÇ ÑÉÜÉ}xÇ 

àtÄÄÉÅ|~á| }t à≠Ç|Å|~á|A X| ÉÄx |{Åx~ùùÇ? xààù Ç||àù |ÜÜÉÇÇx|àt Ñ|ÄààÉ}t ÉÄ| Ç||Ç ÑtÄ}ÉÇA 
 
^t{wxÇ Ñù|äùÇ t|~tÇt ÑÉÜÉ}t ~ùá|àxÄà||Ç ät}ttà KCC ~tÑÑtÄxààtA 
 
\ÄÄtÄÄt áùù ÉÄ| ÅââààâÇâà Ñ|à~ùáàù t|~tt {tÜÅtt~á| }t áâÅâ|áx~á|? ätÜÅttÇ tÄ~tt~|Ç átàtÅttÇA _ùÅÅ|Çàù ÉÄ| > DC táàxààtA  
 

_T EFAIAECCD_T EFAIAECCD_T EFAIAECCD_T EFAIAECCD    
 
TÄtá~táát }â{tÇÇâá~xÄ|à x|äùà É|~x|Ç áâÉá|Çxxà }â{Ä|}É|àt? á|ÄÄù àùÇù~|Ç ttÅâÇt átàxÄ| äxààù }t ÄùÅÅ|Çàù ÉÄ| > DC táàxààtA 
 
[xÜù|Ä|Ç ~çÅÅxÇxÇ t|~É|{|Ç? á≠|Ç ttÅâÑtÄtÇ }t àâÄ|Ç á||àù {|Üäxùáàù yççá|áxáàù Ütá|àâ~áxáàt Ç||Ç äùáçÇxx~á|? xààù 
Å|ÇâÄÄt ÉÄ| Ñt~~É Éààtt {xà| Ñ|xÇxà à|Üátà‹ fçç? xààù Å|àxÇ âá~tÄá|Ç ä|xÄù à|Üátà Éààtt? Ç||Ç ÉÄ| áx? xààù ~ââÄ|Ç ZÜxz|Äàù? 
xààù àùÇùùÇ x| Ñùùáàù ~ùá|ààxÄxÅùùÇ ÑÉÜÉ}t {âÉÇÉÇ áùùÇ àt~|tA 
 
^âÇ áxÄä|á|Ç Ütá~ttáàt ttÅâáàt? Ç||Ç Äù{xààxÄ|Ç ÄÉÑâÄàt~|Ç ~t|~|ÄÄx áù{~≠ÑÉáà|Çt Ñù|äù~|Ü}tÇ| ÉátÇ \A f||Çù ÉÄ|~|Ç 
{ÉÅÅtt ~xÜÜt~áxxÇ? á|ÄÄù Åx|wùÇ ~ùçàxààùä|ááù ÉÄxät ~ÉÇx }t ç{àxçá x|äùà ÉÄx Ått|ÄÅtÇ ÇÉÑx|ÅÅtà }t }Éá ä|xÄù ç{àxçá 
Ñùà~||? Ç||Ç x| ÑtÄ}ÉÇ ÇtâÜtàtA ft|Ç ~â|àxÇ~|Ç áxÇ àx{àçù }t á|ààxÇ Ñùùà|Ç? xààù Äù{wxÇ Ê~tâÑâÇz|ÄÄxÊ {|xÅtÇ 
~|xÜàxÄxÅùùÇ }t ~tàáxÄxÅttÇ? xààù Å|àùá àùùÄÄù àtÑt{àââ Çù|Ç }â{tÇÇâ~áxÇtA itÄ|àxààtätáà| Å|áátá|Ç Ê}â{tÇÇâá~âÄ~â@
xxÇÊ? á|ÄÄù áx ÉÄ| }ââÜ| ~xÜ|ÇÇçà ÄÉÑÑâtA gÉ|áxà ÉÄ|ätà x~áçÇxxà }ÉÄÄx~|Ç Åâá||~~|yxáà|ättÄx|ÄÄx? Åâààt Åââàt áââÜxÅÑtt 
}â{tÇÇâ~áxÇ }â{Ä|Çàtt àùùÄàù x| àùÇù Ñù|äùÇù Ä≠çàçÇçàA 
 
^|xÜàxÄ|Ç á||á t|~tÇ| ~âÄâ~á| ~tâÑÉ|áát }t ÉáàxÄ|Ç }É {|xÅtÇ àâÄ|t|á|t~|ÇA gùÄÄù ~xÜàtt Å|ÇâÇ àâÄ|t|áxÇ| x|äùà ät|Ç àt|wt 
ÉÄÄt ~âÅÅÉ|á|t? á|ÄÄù àùùÄÄù {|ÇàtàtáÉ ÉÇ àÉwxÄÄt ~ÉÜ~xtA \{tÇ xÜ| ÄâÉ~~tt ~â|Ç {tÄätáát _|xààâtáátA ^ùä|Ç Åç≠á 
{t~xÅtáát {|xÅtÇ xá|ààx|àù aÉÅxáàt áxÄÄt|áxáàt ä|xÜt|Ä|}É|wxÇ ~xá~â~áxáàt áx~ù ä|xÜt|Ä|Ç Ñt|~tÄÄ|áxáát Ñ|xÇxááù ÅâáxÉáátA 
báàÉá~|xÜÜÉ~áxÇ }ùÄ~xxÇ {|ÄÑt|á|Ç ä|xÄù ÜtÇÇtÄÄx? }Éáàt Ä≠çá|Ç Åâ~ttÇ| |áÉÇ ÅxÜ|àù{wxÇA 
 
\Äàt ÅxÇ| á|ààxÇ |{tÇ ùÄÄ≠àxÄÄxááù? ä|wxÉ|àt ~tàáxÄÄxáát }t {|xÅtÇ ~|Ü}x|àù ~|Ü}É|àxÄÄxÇA 
 

fh EGAIAECCDfh EGAIAECCDfh EGAIAECCDfh EGAIAECCD    
 
TtÅâáxÄÄt ÉÄ| }É àÉàâààââÇ àtÑttÇ {tÜÅttàt? ÄùÅÅ|Çàù ät|Ç > J táàxààtA 

 
aâ~â|Ç ÑxÜùà| ~çÅÅxÇxxÇ? Å|~ù áâÉÜtáàttÇ }ùÜ~çàà| Åx|~ùÄù|áàùA XÇ Çùùá Åâ|áàt? xààù Å|ÄÄÉ|Ç ÉÄxÇ 
Ç||Ç Ñ|à~ùùÇ Çâ~~âÇâà ttÅâÄÄtA 
 
gùÇùùÇ xÇ á|ààxÇ àx{Ççà áâÉÜtáàttÇ Å|àùùÇA cù|äù ÅxÇ| ~tÅÉ}t }ùÜ}xáàxÄÄxááù ;Å|Çù xÇ àt}ât4 ^âÇ 
Å|Çù àùÇÇx àâÄ|Ç? Ç||Ç Å|ÇâÄÄt x| ätÜÅtáà| ÉÄÄâà Çù|Ç ÑtÄ}ÉÇ àtätÜtt4<? ättààx|àt Ñxáàxááù? ~|Ü}É|àxÄÄxáát 
~|Ü}x|àù }t ~ÉÜààx}t }t ÅââàxÇ ättÇ ùÄ}ù|ÄÄxááùA fxÇ äxÜÜtÇ át|Ç ~â|àxÇ~|Ç |àáxùÇ| Éàxààât Ç|á~táàt ~||ÇÇ| 
|ÄàtáxÄÄt? xààù Äù{w|Ç Åâ|wxÇ Åtà~ttÇ? ~âÇ Çx Äù{à|äùà áxâÜttÅttÇ Ñt|~tÄÄ|áàt }â{tÇÇâ~áxÇä|xààÉt 

Tässä porot ovat jo kaha-aitojen sisäpuolella helikopterin paimentamana. 

Kerkesimme välillä poseeratakin: Kara, Suzanne, Tammy, 
Bobby, pieni Curtis, joku poika, Nick, Defne, Kerry, Heat-

her, minä ja Amanda. 

Dexter-baari keskellä ei mitään. 
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WxåàxÜ@uttÜ||ÇA UttÜ| á|}t|àá| ÑÉÜÉt|wtÄÄx ÅxÇxäùÇ à|xÇ ätÜÜxáát }t áx ÉÄ| t|~tÇttÇ ÉÄÄâà jçtàà XtÜÑ|Ç~|Ç ~ùçÅùÑt|~~tA gt| ÑtÜxÅÅ|Ç~|Ç àÉ|ÇxÇ átÅtáát Ñt|~táát ÉÄÄâà átÅtÇÇ|Å|ÇxÇ uttÜ|? àùÅù Üt~xÇÇâá ÉÄ| ââwxÅÑ|A fx ÉÄ| Ñ|xÇ| 
}t átäâ|ÇxÇ Ñt|~~t? }Éáát Ü||ÑÑâ| Ü|Çàá|~É|àt ~tàÉáàt }t Ç|Å|~|Ü}É|àxààâ}t wÉÄÄtÜx|àt ÉÄ| Ü|Ñâáàxààâ ~x{çáàxààçÇù áx|Ç|ÄÄx }t ~tààÉÉÇA f|xÄÄù ÉÄ| Åç≠á ÇxÄ}ù ÑÉ|~tt áÉ|ààxÄxÅtáát ÊátÄââÇtÅâá||~~|tÊA ]XT[4 `|Çù àç~~ùá|Ç Ñt|~táàt? Åâààt Å|ÇâÇ 
Ñùù }t á|ÄÅùà x|A ct|~~t ÉÄ| Ä||tÇ átäâ|ÇxÇA 
 

 
 

Vuoden kyläläinen 2010 – Yrjö Perttu 
 

Joulun alla valittiin taas vuoden kyläläinen. Tällä kertaa vali-
tuksi tuli Pertun Yrjö. Ansioita oli monia, joista päällimmäi-
seksi nousi kyläläisten auttaminen niin traktorilla kuin ilman 
sitä.  
 

Yrjö ja Maire ovat työssä aamu aikaisesta ilta myöhäiseen. 
Työtä karjatilalla riitää ja nyt, kun kevät koittaa on yötä lai-
tettava jatkoksi, jotta aika saadaan riittämään.  
 
Loman Maire ja Yrjö osaavat 
ottaa lomana ja usein he suun-
taavat etelään tyttöjen luokse tai 
tunturiin hiihtämään ja unohta-
maan arjen kiireet. Jenni -
mummi asuu samassa taloudes-

sa Mairen ja Yrjön kanssa. 
 

Pääsiäisen aikana Pertussa oli vilskettä, kun kaikki tytöt olivat tulleet käy-
mään: Mirja ja Timo sekä Sonja ja Arttu, Mervi ja Johannes sekä Jasper ja 
Aleksandra, Päivi ja Mika ja nuorin Paula. Yrjöstä on mukava peuhata las-
tenlasten kanssa ja niinpä usein pihalla kuuluikin lasten suusta sana UKKI. 
 

Alpo (myös kuvat) 

Yrjö perheineen pääsiäisenä 2011. 

Yrjö ja Aleksandra 
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 Perhekeskusyhdistyksessä tapahtuu 
 

Perhekeskusyhdistys on 
kaikkien pudasjärvisten per-
heiden oma yhdistys. Yhdis-
tyksen tarkoituksena on 
edistää lapsiperheiden hy-
vinvointia Pudasjärven alu-
eella, kehittää yhteisöllistä 
vanhemmuutta sekä muuta 
perheiden hyvinvointia edis-

tävää toimintaa. Perhepalveluita kehitetään yhteistyöllä, jossa vapaaehtoisuuteen perustuva 
auttaminen on keskeisellä sijalla. Päämääränä on täydentää paikkakuntamme nykyisiä viran-
omaistoimintaan painottuneita perhepalveluita. 
 
Yhdistyksen toiminta on tullut näkyväksi lähinnä projektien kautta. Tällä hetkellä yhdistys hallin-
noi Elämäntapa-projektia, joka kestää vielä ensi kevääseen saakka. Elämäntapa-projektissa on 
etsitty työ- ja toimintamahdollisuuksia pudasjärvisille työnhakijoille ja perheille, joissa toinen 
vanhemmista on ilman työtä.   
 
Tänä keväänä yhdistyksessä on oltu koordinoimassa tuettuja perhelomia Pudasjärvisille perheil-
le Solaris-lomien kautta. Kymmenen perhettä saa edullisesti viikon loman Summassaaressa 
Keski-Suomessa juuri ennen koulujen alkua elokuussa. Tarkoituksena on jatkaa tuettujen per-
helomien järjestämistä myös jatkossa.  
 
Yhdistys/Elämäntapa-projekti ja kansalaisopisto järjestävät 
pääsiäisen jälkeen Yhdessä Elämään-tapahtuman, jossa Anne 
Eskelinen tulee kertomaan yhteisöllisestä kasvatuksesta eli 
kuinka kasvatusvastuu on vanhemmilla mutta koko kylä kasvat-
taa! Silloin laitetaan myös ”hyvä kiertoon” eli haastetaan jokai-
nen tekemään hyviä tekoja lähimmäisilleen – naapuria voisi 
auttaa vaikkapa nurmikon leikkuussa, hän voi puolestaan aut-
taa minua lasten hoidossa.  
 
Tulevaisuudessa, kenties jo ensi syksynä, yhdistys kokeilee 
pitkälti vapaaehtoisvoimin toimivaa lapsiparkkia.  
 
Tule mukaan toimintaan – liity jäseneksi - ota yhteyttä vaikkapa pj. Ulla Ekdahliin, umek-
dahl@gmail.com tai 044-5792480 tai sihteeri Mira Kemppaiseen mi-
ra.kemppainen@pudasjarvi.fi tai 044-0849799. 
 
 

Mira Kemppainen 
 
 
 
 

Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry / Elämäntapa-projekti 

Varsitie 7 puh. 044 084 9799 www.perhekeskusyhdistys.fi  
93100 Pudasjärvi puh. 044 579 2480 info@perhekeskusyhdistys.fi 
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Apua kotitalouksiin 
 
Kylätalkkari (maisemanhoitotyöt, metsien harvennukset, halonteko…) 

 
Tänä keväänä on palkattu kylätalkkariksi livolai-
nen Aimo Illikainen. Hänen työsuhteensa alkoi 
ma 18.4.2011 ja kestää 18.9.2011 asti. Kylätalk-
karia saa tilata kotitalouksiin Alpo Turpeiselta, 
joka kokoaa työvuorolistat Aimolle. Alpon puh.. 
0400-243 142.  
 
Kylätalkkarin tuntihinta asiakkaalle on 7 €/h ja jos 
Aimo käyttää omaa tai kyläseuran moottori- tai 
raivaussahaa, niin peritään lisäksi 1 €/h konekor-
vaus. Aimon työaika on 6 tuntia päivässä. 
 
 

Kotiapu (siivous, leipominen, ruoanlaitto, asiointiapu, lastenhoito…) 

 
Monen vuoden tauon jälkeen toimii Livolla kotiapu. Livolainen Martta Nevala on aloittanut Livokkaan 
työntekijänä 11.4.2011. Työsuhde on kirjoitettu tässä vaiheessa puoleksi vuodeksi eli 10.10.2011 asti. 
Kotiavun työvuorolistat on luvannut koota Sonja Törmänen, jolta Martan työpanosta saa tilata. Sonjan 
puh. 044 - 999 6309. 
 
Kotiavun tuntihinta asiakkaalle on 9 €/h ja lisäksi matkakorvaukset, jos kotitalous sijaitsee etäällä Livon 
koulusta. Martan työaika on 8 tuntia päivässä. Siivous- yms. kotitalousapua voi tilata joko puolikkaan tai 
kokonaisen päivän eli 4 tai 8 tuntia päivässä. Toivomme, että saisimme lisää asiakkaita, joiden luona 
Marttaa tarvitaan säännöllisesti joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa. 
 

Kotiapu toimii nyt palkkatuen turvin ja on siksi edullisempi asiakkaalle 
kuin vapailta markkinoilta hankittu palvelu. Asiakas pystyy hyödyntämään 
maksamansa tuntihinnan kotitalousvähennyksenä verotuksessa. 
 
Jos asiakkaita on riittävästi ja myös heitä, joilla on oikeus palveluseteliin, 
voidaan Martan työsuhdetta jatkaa kesän jälkeen suorana tuettomana työ-
suhteena. Tällöin joudumme nostamaan tuntihintaa, mutta siihen soveltuu 
sitten palveluseteli, joka setelin saajalle korvaa tuntihinnasta 12 €/h. Jos siis 
Livolla on henkilöitä, jotka tarvitsevat siivous- ja muuta kotitalousapua ja 
jotka ovat oikeutettuja saamaan palvelusetelin, kannustamme syksyyn 
mennessä anomaan Pudasjärven kaupungilta palveluseteliä siivoukseen. 
Näin voitaisiin Livolla ja Livon lähialueilla päästä sellaiseen tilanteeseen, 
että alueella toimisi päätoiminen siivooja, jonka palvelukset olisivat alueen 
asukkaille myös edullisia. Livokas on kiinnostunut toimimaan tässä väli-
kappaleena. Jos siis palvelulle on riittävästi kysyntää, niin palvelu saadaan 
tapahtumaan. 

 
Anni-Inkeri 

 
*** 

 

Toimitus vinkkaa isille, että Martan kalenterissa olisi vielä jokunen päivä vapaata ennen äitienpäivää… 

Moni äiti olisi varmasti iloinen puhtaasta kodista tai pestyistä ikkunoista äitienpäivälahjaksi! 

Aimo Illikainen työssään kylätalkkarina kesällä 2007 
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Nuorten eräleiri 25. – 29.7.2011 
 

Pudasjärven riistanhoitoyhdistys yhdessä Livokkaan ja Livon metsästysseuran kanssa järjestävät nuorten erä-
leirin Livon koululla kesällä 2011 11 – 15 –vuotiaille. 
 
Leirin tarkoituksena on opettaa nuorille erilaisia maastossa liikkumisentaitoja sekä varustautumista metsästys-, 
kalastus- ym. reissuihin ja käyttäytymistä luonnossa. Myöskin suunnistustaitoja pyritään opastamaan. 
 
Leirin aikana annetaan metsästäjäntutkintoon tähtäävää koulutusta 13 tuntia ja leirin lopussa voi suorittaa met-
sästyskortin. Tutkintoon voi osallistua myös kurssin ulkopuoliset.  
 
Leirin hinta on 105 euroa. Maksu sisältää: 

- kyydin Kurenalta Livolle ja takaisin 
- käynnin Ranuan eläinpuistossa lippuineen 
- ruoan leirin aikana.  
- majoituksen: makuupussit ja aluspatjat mukaan 
- Metsästäjätutkinnosta menee erillinen maksu. Mak-

su on 20 euroa. 
 
Leirille ilmoittautuneille lähetämme tarkemman ohjelman 
leirin sisällöstä. Lisäksi leiriläisten vanhemmille on keski-
viikkona 27.7. klo 18 alkaen tarjolla nokipannukahvia ja 
makkaroita.  
 
Leirille tulee ilmoittautua 26.6. mennessä Alpo Turpeiselle, puh: 0400 – 243 142. Leirille otetaan 25 leiriläistä 
ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. 
 

Leirin tukijoina ovat myös Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven seurakunta  

sekä Pudasjärven Osuuspankki 

 
 

Nuorten lentopallopainotteinen kesäleiri 29. – 31.7.2011 
 

• Livon koululla alk. pe 29.7.2011 klo 18.00, päättyen 
su 31.7. noin klo 16.00 

• Hinta 32 €/hlö; sis. vakuutuksen, pe - su päiväruoat, 
ilta- ja aamupalat, iltamakkarat, suihkun ja majoituk-
sen (omat petivaatteet ja pefletit mukaan) 

• Myös kyläläisten ja mökkiläisten lapset mukaan, ha-
lutessa voi yöt viettää kotonakin 

• Kaikki 10 – 15 -vuotiaat tytöt ja pojat taidosta ja 
asuinpaikasta riippumatta mukaan 

• Lentopallon alkeita, pelejä, yhdessäoloa, uintia, mak-
karanpaistoa, ym. 

• Vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet sekä reipasta 
mieltä mukaan 

• Ilmoittautuessasi ilmoita henkilötunnus vakuutusta varten sekä lapsen että huoltajan 
puhelinnumero 

• Leirille otetaan 25 leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksen mukaan 
• Ilmoittautumiset ja tiedustelut 20.7. mennessä; Kauko Tervonen puh. 040 – 571 2457  

 
Järj. PuU/LP-jaosto ja Livokas Ry 

 

Eräleiriläiset vuosimallia 2010. 

Lentopalloleiriläiset vuosimallia 2010. 
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Vesiasiaa Livojoelta 
 
Livojoen tila on luokiteltu erinomaiseksi. Luokittelu on tehty Livojoen kalaston, pohjaeläinten, piilevien 
sekä niitä tukevien vedenlaatutekijöiden perusteella. Livojoki on luokiteltu osana vesipolitiikan puitedi-
rektiivin ja sitä toteuttavan kansallisen vesienhoitolain toteutusta.  
 
Kaikki joen valuma-alueella tapahtuva toiminta vaikuttaa omalta osaltaan Livojoen tilaan. Erinomaisen 
tilan säilyttämiseksi myös jatkossa valuma-alueella tapahtuvasta toiminnasta aiheutuva kuormitus on saa-
tava mahdollisimman pieneksi.  Maa- ja metsätalouden vesiensuojeluratkaisujen tehostaminen sekä haja- 
ja loma-asutuksen jätevesijärjestelmien kuntoon saattaminen ovat tärkeässä osassa Livojoen erinomaisen 
tilan säilyttämisessä.   
 
Kiinteistöjen jätevesien käsittely kuntoon  
Puutteellinen haja-asutuksen jätevesien käsittely, niin vakituisesti asuttujen kuin loma-asuntojenkin osal-
ta, näkyy ensimmäiseksi omassa lähirannassa. Puhdistamattomina jätevedet aiheuttavat muun muassa 
vesistöjen rehevöitymistä ja leväongelmia sekä haju- ja ympäristöhygieenistä haittaa.  Jätevesien käsittely 
pelkästään saostussäiliöissä ei ole riittävä menetelmä, vaan jätevesien käsittelyä niiden jälkeen tulee te-
hostaa.  Poikkeuksen tekevät ne vaatimattomasti varustellut kiinteistöt, joihin vesi kannetaan tai pumpa-
taan käsin. Näillä kiinteistöillä syntyvät vähäiset jätevesimäärät voidaan jatkossakin johtaa käsittelemät-
töminä maahan.   
 
Ympäristönsuojelulaki ja sen nojalla annettu jätevesiasetus säätelevät jätevesien käsittelyä. Sekä lakia että 
asetusta on täydennetty haja-asutuksen jätevesien käsittely osalta maaliskuussa 2011. Olennaisimmat 
muutokset aikaisempaan verrattuna ovat jätevesien käsittelyvaatimusten kohtuullistaminen sekä poik-
keamismahdollisuuksien täsmentäminen. Jätevesiasetuksen vaatimuksista on pääsääntöisesti vapautettu 
kiinteistöillä vakituisesti asuvat omistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta lain voimaan tullessa. Lisäksi 
säädösmuutoksilla on tarkennettu ns. sosiaalisia perusteita, joiden perusteella kunnalta voi hakea viiden 
vuoden mittaista vapautusta vaatimusten täyttämisestä. Lain siirtymäaikaa pidennettiin kahdella vuodella 
eli vuoden 2016 maaliskuuhun saakka.  
 
Mikäli kiinteistöllä on tarvetta ryhtyä nykyisen jätevesijärjestelmän tehostamiseen tai kokonaan uudelleen 
rakentamiseen, on ensisijaisen tärkeää palkata kiinteistölle puolueeton ja ammattitaitoinen suunnittelija. 
Suunnittelija auttaa juuri kyseiselle kiinteistölle parhaiten soveltuvimman ja edullisimman puhdistusme-
netelmän valinnassa sekä laatii järjestelmän toteuttamista varten tarvittavat suunnitelmat. On kaikkien etu, 
että haja-asutusalueiden jätevesien käsittely saatetaan kuntoon! 
 
Kalastotietoa Livojoelta 
Livojoen koskien kunnostusten jälkeen Livojoen arvokalasto on vähitellen elpymässä ja luonnossa synty-
neiden taimenten tiheydet ovat kasvaneet 2000-luvun alussa. Luonnossa syntyneitä taimenenpoikasia on 
tavattu joen yläosalta Livon Vääräkoskelle saakka.  
 
Metsähallituksen uittovelvoitteiden päätyttyä vuonna 1998, istutusmäärät ovat hieman laskeneet. Istutuk-
sista huolehtii nykyisin PVO-vesivoima. Taimenta istutetaan vuosittain kolmevuotiaina hieman alle 400 
kg, joka vastaa lähes 200 yksilöä. Harjukset istutetaan nuorempina, joten istutusmäärätkin ovat suurem-
mat. Harjusten istutusmäärät ovat vaihdelleet viime vuosina 25 000 ja 60 000 yksilön välillä. 
 
Kalastusta ja saaliita on seurattu mm. kirjanpitokalastajien avulla. Eniten Livojoelta on viime vuosina 
saatu haukea, jonka osuus saaliista on ollut noin 52 %. Taimen edustaa kirjanpitokalastajien saaliista 2,2 
%:a  ja harjus 3,4 %:a. Taimenen kilomääräinen saaliis per käyntikerta on vähentynyt johtuen ilmeisesti 
istutusmäärien kutistumisesta. Kalastuslupia myydään nykyään Livojoelle keskimäärin 743 kpl/vuosi. 
 
Livojoelle on siirretty myös lohia "Vaelluskalat palaavat Iijokeen"-hankkeen yhteydessä vuosina 2009 - 
2010. Lohien ylisiirron tavoitteena oli selvittää radiolähettimiä apuna käyttäen, voidaanko aikuisia lohia 
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siirtämällä voimalaitospatojen yli, käynnistää luonnonpoikastuotanto Iijoen rakentamattomilla keski- ja 
yläjuoksulla. Livojoelle siirretyistä 30 lohesta 9 siirtyi pysyvästi Iijoen pääuomaan. Kuusi lohta piipahti 
Iijoessa, mutta palasi takaisin Livojokeen. Lohien lisääntymistä seurattiin Livojoella kolmella koskialu-
eella ja niissä kaikissa havaittiin lohien lisääntyneen luontaisesti.   
 

*** 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttaman Tiedottamalla parempaan vesien tilaan –
hankkeen edustaja on tavattavissa Livolla kylien lentopallotapahtumassa lauantaina 23.7.2011. 
Asukkaat voivat tulla kyselemään mieltä askarruttavista haja-asutuksen jätevesiasioista tai vesistö-
jen tilaan ja kunnostukseen liittyvistä asioista. 
 
Lisätietoa  
Tiedottamalla parempaan vesien tilaan –hanke 
projektipäällikkö Tanja Honkela, puh. 040 – 350 8123 (jätevesiasiat) 
asiantuntija Eero Hiltunen, puh. 040 – 7530 868 (vesistökunnostus- ja kala-asiat) 
 

 
 

Työpetari ry 
 
Työpetari ry (ent. Pudasjärven työttömien yhdistys) on peustettu vuonna 1998. Vanhat toimitilat sijaitsi-
vat Pietarilassa, kunnes reilu vuosi sitten yhdistys sai käyttöönsä vanhan suojeluskuntatalon, Suojalinnan. 
Siellä historian siipien havinan keskeltä löytyy monenlaista toimintaa. Perusperiaatteena yhdistyksellä on 
työllistää pitkäaikaistyöttömiä. 
 
Yhdistykseltä saataviin palveluihin kuuluu pienimuotoista kipparointia, eli avustamista, siivousta, halon-
tekoa yms. ja useat tahot ovat löytäneetkin yhdistykseltä saatavat palvelut. 
 
Kirpputorille otetaan vastaan lahjoituksena ehjiä vaatteita, astioita 
ja huonekaluja. Asukastuvan kahvioita on jälleen viritelty käyttöön 
ja asukastuvalla voi käydä myös lukemassa päivän lehdet. 
 
Talvisin yhdistys ylläpitää Pietarilan rannassa avantoa, joka on 
saanut suuren suosion ja, josta aletaan kysellä heti syksyllä.  
 
Työpetari ry hallinnoin virkistysuimala Puikkarin kahvion tiloissa 
toimivaa Hommat Puikkarissa-hanketta. Normaalin kahviotoimin-
nan lisäksi sieltä voi tilata kahvituksia ja myös ruokailuja pienelle 
tai suuremmallekin ryhmälle ja arkisin lounastiloissa tarjoillaan 
lounasta seisovasta pöydästä. 
 
Paikalliset yritykset antavat myös oman panoksensa yhdistyksen 
toimintaan kannatusjäseninä ja jäsenkorttia näyttämällä saa hyö-
dynnettyä yritysten yhdistykselle tarjoamat alennukset. 
 
Jäsenille järjestetään erilaisia tapahtumia ja viriketoimintaa yhdessä muiden yhdistysten kanssa.  
 

Satu Piri-Tihinen 

Satu Piri-Tihinen on Työpetari ry:n pu-
heenjohtaja (Kuva: Mira Kemppainen) 
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Illikaisten sukutapaamisjuhla Livolla kesällä 2011 
 
Illikaisten  sukujuhlaa on paljon haluttu ja toivottu. Eniten toivovien joukos-
sa on ollut ihmisiä, jotka ovat aikoinaan joutuneet lähtemään kukin eri syistä 
pois kotiseutuiltaan. Kuitenkin useammat käyvät loma-aikoina kotiseudulla, 
kuten myöskin jo eläkepäiviä viettävät ihmiset. Ruotsiin aikoinaan menneet 
ovat monet olleet yhteydessä. Minulla oli jokin aika sitten Ilmoitus Iijoki-
seudussa ja Kuriirissa, joka ilmestyy Ranualla ja Posiolla. Sen pohjalta on 
ollut jonkin verran yhteydenottoja. Huomasin kuitenkin hyvin pian, ettei 
sukujuhlaa voi rajata tiettyyn sukuhaaraan. Sen verran voinen raottaa verho-
ja, että kerron että kuuluun sekä äidin että isän puolelta Illikaisiin. Mikä 
monia vieläkin harhauttaa.  
 
Juhla on tarkoitettu vapaamuotoiseksi. Juhlaksi, missä ihmiset tapaavat sekä juttelevat, kuten myöskin 
tutustuvat sellaisiin sukulaisiin, joita ei ole ennen tavannut taikka muutoin tuntenut. Tämä olisi ensim-
mäinen sukujuhla, mutta toivottavasti ei samalla viimeinen. 
 
Siellä voisi myöskin keskustella Illikaisten sukuseuran perustamisesta. Kuten myöskin sukukirjan teosta, 
tutkittua sukuaineistoa uskon olevan riittämiin, vain päivitykset tähän päivään joiltakin osin puuttuu. Illi-
kaisten sukujahan on Pudasjärven ja Ranuan lisäksi kaikkialla kuten, myöskin maamme rajojen ulkopuo-
lella.  
 

Sukuamme on itseni lisäksi tutkineet mm. Paavo Lohvansuu, Osmo 
Kuopusjärvi, Heikki Puolakka, Eero Annanpalo, Anneli Kotisaari, Su-
levi Romppainen ym. Tavoitteenani, jollei kaikkia, niin ainakin osan 
näistä henkilöistä kertomaan vastaamaan juhlaväelle esille tulleisiin 
kysymyksiin.  
 
Ajatukseni olisi, että juhla olisi su 10.7.2011 Livon koululla alkaen n. 
klo 12.00. 
 
Juhlatapahtuma aloitettaisiin mahdollisesti kirkossa käymällä, jonka 
jälkeen siirryttäisiin juhlapaikalle. Tapahtuman suunnitteluun sekä to-
teuttamiseen tarvitaan aktiivisia ja innokkaita ihmisiä. Tämä on suunni-
telma. Asiasta tarkemmin lehdessä toukokuulla. 

  
Raimo Illikainen 

 
*** 

 
Toimitus huomauttaa, että juhla on päätetty pitää Livon koululla 10.7.2011. Kaikkia, jotka ovat kiinnos-

tuneet osallistumaan juhlaan pyydetään ilmoittautumaan 10.6.2011 mennessä seuraavasti: 

 

- Raimo Illikainen puh. 0400 – 510 747 tai sähköpostitse kalervo60@gmail.com 

- Eeva Mäntykenttä puh. 040 – 8418 177 tai eeva.mantykentta@hotmail.com 
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Illikaisten suvusta tietoa 
 
Vuonna 1788 12. joulukuuta pidettiin perunkirjoitus Liikalan Perintötilalla N:o 3 Sotkajärven kylässä asukas 
Matti Antinpoika Liikasen jälkeen, joka oli edellisessä syyskuussa kuollut. Häneltä jäi ensi aviosta Pieta 
Laurintytär Siiran kanssa, pojat Matti, Heikki ja Lauri sekä tyttäret Juliaana ja Marketta, joka viimemai-
nittu oli vuosi sitten kuollut, sekä jättänyt jälkeensä miehensä talokas Taneli Puhakan, Kollajan kylästä, 
kanssa pojat Matin ja Juhon sekä tyttäret Briitan ja Annan kaikki vajaavaltaisia, joiden holhoojaksi heidän 
enonsa perintötilallinen Matti Illikainen lailliseen määräykseen asti nimettiin.   
 
Mutta tytär Juliaana, joka vielä elää, on naimisissa uutistilallisen Kurkikylästä Salamon Kallioisenahon kans-
sa ja nyt läsnä oleva edellä mainittujen lailliseen ikään tulleiden lasten kanssa (toisesta aviosta viisi lasta). 
 
Liikalan 2/9 manttaalin talo 333 Riikintaalaria 16 killinkiä (arvioitu 6000 Kuparitaalarin mukaan) - 5 hevosta -
14 lehmää -40 poroa sekä mm. 3 poronpulkkaa valjaineen. 
 
-Tällöin ilmoitti vanhin poika Matti, että hänen isänsä Matti Antinpoika Liikanen, testamentilla 20. huhti-
kuuta 1786, oli siirtänyt hänelle Illikaisen 1/6 manttaalin hankintamaan Kollajan kylässä sillä esipuheella, että 
hän ei isänsä kuoleman jälkeen tule perimään mitään irtainta eikä kiinteää omaisuutta, minkä vuoksi hänelle ei  
myöskään mitään isänperintöä panna. Mainittua testamenttia luettaessa varasi leski Tiina Paavontytär avoi-
men puhevallan Laill: vaatia osaansa Illikaisen talon kauppahinnasta.  
 
Matti Matinpojalla ja hänen vaimollaan oli kolme poikaa, Matti, Paavo ja Antti, jotka ovat saaneet nimensä 
isänisän, äidinisän ja isänisänisän mukaan ja heidän isännyytensä aikana Illikaiseen syntyi kolme taloa. 
 

Paavo Lohvansuu 
 

 

 
Livon maa- ja kotitalousnaisten kuulumisia 

 
Maatalousnaiset ovat tänä vuonna viet-
täneet hiljaiseloa. Käsityöillat ovat tältä 
talvelta jääneet… Onkohan se vanhuus 
jo tullut? Olemme kuitenkin pitäneet 
perinteiset kokoukset ja pikkujoulun. 
 
Keväällä siivoamme talkoilla tienvarret 
Livolla ja päättäjäisiä vietämme talkoi-
den jälkeen. 
 
Kesällä laitamme jonkin verran juhlia, 
lentopallopäivä varmaan kuuluu kesän 
tapahtumiin. 
 
Pitänee katsoa miten syksyllä jatkam-
me – vieläkö jaksamme vierailla ja viettää käsityöiltoja. Aika näyttänee sen. 
 
Hyvää kevään jatkoa ja Aurinkoista kesää kaikille! 
 
Naisten puolesta, 
 

Ulla 
 

Livon maa- ja kotitalousnaiset kokoustamassa Livon koululla 27.4.2011. 
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Ikäihmisten lomapäivien kevät 2011 
 
Tänä keväänä olemme saanet pitkästä aikaa vetää Ikäihmisten lomapäivät ilman ”Sirpan hanketta”. Asia 
tuntuikin ensin hieman isotöiseltä, mutta kevät on mennyt kaikin puolin hienosti. 
 

Tammikuussa Pertun Aaron johdolla väki teki varpuluutia, heinäkuussa mietimme tulevia aiheita sekä 
askartelimme paperinarusta lumihiutaleita, maaliskuussa teimme pääsiäisaskarteluna ikkunakuvioita Ko-
kon Niilon johdolla ja kevään viimeinen kerta oli Törmäsen Sonjan vetämänä kehräystä. Viimeisellä ker-
ralla saimme myös vieraaksi Nurmelan Lahjan, joka esitteli hienoja koiran ja lampaan villoista kehrätyis-
tä langoista tehtyjä kutomuksia. Olivat kuulemma sitten niin pehmoisia ja kauniita kutomuksia. 

 
Vaikka enää ei ole ollutkaan hanketta tukena, niin olemme viettäneet hyvien aiheiden ja oman kylän mo-
nitaitoisten vetäjien kanssa monta mukavaa päivää. Syksyksikin vielä aiheita riittäisi, mutta vieläkös päi-
vät ihmisiä kiinnostavat, sillä vieraileva väki vähenee koko ajan. Jokainen päivä myös vaatii melkoisen 
voimainponnistuksen työntekijöiltä ja talkoolaisista. 
 

Vieläkö siis Ikäihmisten lomapäiville on tarvetta jatkossa?!  
 

 
 

Äitienpäivä 2011 
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ù|à|xÇÑù|äùÇù KAHAECDD ~ÄÉ DJAù|à|xÇÑù|äùÇù KAHAECDD ~ÄÉ DJAù|à|xÇÑù|äùÇù KAHAECDD ~ÄÉ DJAù|à|xÇÑù|äùÇù KAHAECDD ~ÄÉ DJA 

Vas.: Terttu kehrää, Toini auttaa. 
Ylh.: Irma kehrää värttinällä, Lahja 
seuraa, taustalla Lahjan kutomuksia. 

Oik. Irma, Aaro Terttu ja Taimi varpu-
luudan teossa. 

Alla: Esko, Taimi, Irma, Niilo Ja Maila 
ikkunakuvioiden teossa. 

Kehräyskuvat: Lahja Nurmela 
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 Lastennurkka  
 

 
Miltä tuntuu, kun lumet sulavat ja nurmi alkaa pilkottaa. Lehtipuukin jo pian vihertää ja lin-
nut visertää. Vesi puroista solisee ja jäät joesta pois vie kohisten. Merkki se on, nyt kevät 
tullut on. Ensimmäiset kevään kukkaset alkavat kukkia. VÄRITÄ KUKAT. 
  

 
Enää on vain pieni hetki siihen, että kesäloma koululaisilla alkaa ja voi viettää kesää vaikka 
nurmikolla loikoillen ja leppäkertun puuhia katsellen. VÄRITÄ KUVA. 
 

Toukokuu toi tullessaan kesän,  
lintu rakensi keväällä pesän.  
Lapset kesälomalle rientää  
syksyä varten voimia kerää.  
Nyt on aika levätä ja leikkiä,  

kesäpäivästä nauttia,  
siis nautitaan kesästä,  

hyttyset ovat tulleet pois pesästä.  
Mukavaa kesää kaikille! 
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Hierontaa 

  
Hieron teitä kesällä 2011 alla olevina päivinä: 
 
 
Keskiviikko 18.5 klo 10 - 19 
Torstai 19.5. klo 9 - 18 
Perjantai 20.5. klo 9 - 16 
  
Keskiviikko 15.6. klo 10 - 19 
Torstai 16.6.  klo 9 - 18 
Perjantai 17.6. klo 9 - 16 
 
Maanantai 4.7.  klo 10 - 19 
Tiistai 5.7.  klo 9 - 18 
Keskiviikko 6.7.  klo 9 - 16 
                                                                                                    
Keskiviikko  27.7.  klo 10 - 19 
Torstai 28.7.  klo 9 - 18 
Perjantai 29.7.  klo 9 – 16 
 
Keskiviikko  17.8.  klo 10 - 19 
Torstai 18.8.  klo 9 - 18 
Perjantai 19.8.  klo 9 – 16 
 
  
 
Hieronnat maksavat yhä vain: 

� osahieronta (30 min)  20 € 

� puolihieronta (50 min)  25 € 

� kokovartalohieronta (90 min)  40 € 

 

 
 
Ajanvaraukset voitte aina 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 tuli käyttöön peruutusmaksu eli varatun hieronta-
ajan peruutus tulee tehdä viimeistään yhtä vuorokautta aikaisemmin. 

Jos aika jää perumatta, lähetään peruutusmaksu, mikä on puolihieron-
nasta 12,50 euroa ja kokohieronnasta 20,00 euroa. 

Anne Puhakka työn touhussa. 
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Ilmoitustaulu 
 

� Seuraava Livon Sanomat ilmestyy elo - syyskuun vaihteessa. Jos haluat 
kirjoituksesi yms. lehteemme, toimita se Tietotuvalle tai Minnalle 
HEINÄKUUN loppuun mennessä. Toivoisimme juttujen tulevan ajois-
sa lehden teon helpottamiseksi. Jos Sinulla on jotain kysyttävää, ota yh-
teyttä Minnaan.  

 
� Suoramyynnin tilityspäivät sekä kirpputorin vaihto- ja tilityspäivät 

ovat kesällä 2011 kolmen viikon välein: la 7.5., la 28.5, la 18.6., la 
9.7., la 30.7. sekä la 20.8. Pieniä muutoksia voi vielä tulla. Kannattaa 
tarkistaa nettisivuilta tarkat päivät. Lisätietoja sekä varauksia kirppu-
torille ja suoramyyntiin voit kysellä Minnalta (040 - 504 9663).  

 
� Saatavilla kesäksi edelleen: 

� aikuisten T- paidat 12 € 
� lasten T-paidat 10 € 

 
� Livon historiakirjan Elettiinhän sitä ennenni – Livon kylän neljä vuosisataa toinen painos on myyty 

loppuun. Toiveenamme olisi saada jossakin vaiheessa kansalaisopiston kurssi, jolla kirja päivitettäi-
siin ja virheet korjattaisiin. Tämän jälkeen kirjan kolmatta painosta voisikin alkaa suunnittelemaan. 
 

� Livon koululla olisi asunto vuokrattavana! Mikäli olisit kiinnostunut vuokraamaan sen, niin ota yh-
teyttää Livokkaan hallituksen jäseniin. 

 
� Mikäli Livokkaan työntekijätilanne hyvä vielä elokuun ajan, niin kesäaukioloajat voivat jatkua elo-

kuun loppuun saakka. Ilmoittelemme tarkemmin, mikäli näin tapahtuu. 
 
� Tonnityöläisiä otamme yhden kesäksi 2011. Puhakan Anne tulee työskentelemään koululla heinäkuun 

kaksi viimeistä viikkoa.  
 
� Lojuuko nurkissasi tarpeettomia, pikkuvikaisia naisten polkupyöriä?! Mikäli haluat päästä niistä 

eroon, niin lahjoittaisitko Livokkaalle, niin me korjaisimme ne Livokkaan käyttöön. 
 

� Muistathan, että Livon koululla on monipuolinen lääkekaappi, josta löydät mm. allergialääkkeet ja 
kyypakkaukset heti mukaasi. Tule tutustumaan kaapin sisältöön!  

 
� Vuokrataan puutarhajyrsintä Livon alueella pientä korvausta vastaan puh. 0400 – 243 142. 

 
� Suunnittelemme kesäperjantaille Koululle peli-iltaa, jossa voisimme porukalla pelata vanhoja leikke-

jä, lentopalloa, nelimaalia yms. Kaikki mukaan viettämään porukalla aikaa hauskojen leikkien mer-
keissä! 

 
� Livokas on ilmoittanut kiinnostuksensa osallistua Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämistyö –

hankkeen järjestämään ”toimintapäivään”, jossa ”työllistetään” nuoria päiväksi (5 – 6 h) kylän toimin-
taan mukaan. Mikäli päivä toteutuu, se tulee olemaan kesäkuun loppu puolella. 

 
� Tarvitsemme mahdollisesti Karhunveistoviikolle lisää yöpymisvaihtoehtoja Livolle. Mikäli Sinulta 

löytyy vapaa mökki tai huone, niin ota hetimmiten yhteyttä: 040 – 5049 663. 
 

� Mikäli kiinnostuneita löytyy tarpeeksi, niin voimme järjestää Livolla kevään ja kesän mittaan Zumbaa 
kaikenikäisille useamminkin. Lisäinfoa asiasta voi kysellä nrosta 045 - 631 6361 tai sähköpostitse: 
minnakarppinen2@gmail.com ja ilmoittaa samalla kiinnostuksensa. 
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Palveluita 
 

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

 
Sisustus(laatoitus)- ja kirvesmiestyöt, puunajo, polttopuuta 

Jarmo Puhakka 0400 – 805 601 
 

Poronlihaa 
Eero Niemi 040 – 511 9266 

 
Taksi  

Sami Konttila 040 – 537 4668 
 

Rakennuspiirustukset (mökit, saunat, asuinrakennukset) 
Eero Niskasaari 0400 – 243 158 

 
Hiusten leikkaus, luomuperunaa 

Anni-Inkeri Törmänen 040 – 545 7162 
 

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

 
Traktori- ja kaivurityöt 

Pekka Törmänen 040 – 535 5834 
 

Livojoki Camping 
Ranuantie 1405, 044 - 272 2230 

 
Mansikoita, perunoita 

Hannu Nissi 040 -  414 6118 
 

LVI- työt 
Urpo Uusi-Illikainen 040 – 523 6683  Esa Uusi-Illikainen 0400 – 697 176 

 
Leivonnaisia, kakkuja 

Ulla Salmela 040 – 526 1897 
 

Saha- ja höylätavaraa, polttopuuta 
Arvo Laakkonen 040 – 5491348 

 
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 
 

Kotikampaamo Ritun hius 
 Hakosaarentie 11, Livo 

 Ritva Murtoniemi 050 - 355 0943 
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Livolla tapahtuu 
 
Maanantaisin kouluaikoina klo 10 - 13 
Seurakunnan Perhekerho Livon Koululla 
 
Maanantaisin 30.5.2011 asti klo 19 
Kuntoklubi Livon koululla 
 
Torstaisin 12.5.2011 asti klo 17 – 
Seurakunnan Tappikerho Livon koululla 
 
Pe 29.4.2011 klo 19 - 20 
Zumba kaikenikäisille Livon koululla 
 
Su 1.5.2011 klo 12 - 15 
Vappuhulinat Livon koululla 
 
Ti 3.5.2011 klo 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla  
 
Ke 4.5.2011 klo 17 – 
Maa- ja kotitalousnaisten tienpientareiden sii-
voustalkoot 
 
To 5.5.2011 klo 18.00 – 21.00 
Kansalaisopiston pajukurssi Livon koululla 
 
Su 8.5.2011 klo 17 - 
Äitienpäiväkahvittelut Livon koululla 
 
La 14.5.2011 klo 10.00 – 16.30 
Kansalaisopiston pajukurssi Livon koululla jat-
kuu 

 
Su 15.5.2011 
Vesiosuuskunnan vuosikokous Livon koululla 
 
Ke 18. – Pe 20.5.2011 
Hierontaa Livon koululla 
 
Ke 18. – La 21.5.2011 
Karhunveistoviikko Livon koululla 
 
Su 29.5.2011 klo 14 – 
Kesän aloitushartaus Livon koululla (Kimmo He-
lomaa ja Jukka Jaakkola) 
-kioskin kesäaika alkaa 

Pe 10.6.2011 alkaen klo 19  
Peli/leikkiperjantait Livon koululla 
 
La 11.6.2011 
Yksityistilaisuus Livon koululla (voi vaikuttaa 
Livon koulun aukioloaikoihin) 
 
Ke 15. – Pe 17.6.2011 
Hierontaa Livon koululla  
 
Ma 4.7. – Ke 6.7.2011 
Hierontaa Livon koululla  
 
Su 10.7.2011 
Illikaisten sukujuhla Livon koululla 
 
La 23.7.2011 klo 9 - 
Lentopallon kyläsarja ja kesäpäivä 
- Tilaisuudessa Tiedottamalla parempaan vesien 

tilaan –hankkeen edustaja tavattavissa 
- Päivän aikaan zumbaa Talolla (ei vahvistettu) 
 
La 23.7.2011 
Tanssit seurojentalolla 
 
Ma 25. – Pe 29.7.2011 
Nuorten eräleiri Livon koululla 
 
Ke 27. – Pe 29.7.2011 
Hierontaa Livon koululla  
 
To 28.7.2011 klo 18.45 – 20.45 
Yleiset onkikilpailut Livon koululla 
 
Pe 29. – Su 31.7.2011 
Lentopalloleiri Livon koululla 
 
Ke 17. – Pe 19.8.2011 
Hierontaa Livon koululla  
 
La 20.8.2011 
Maa- ja kotitalousnaisten retki Ämmänsaareen 
 
Kauppispojat kauppaavat kauppa-autostaan 
maanantaisin ja torstaisin 
 

 
Muistakaa aina seurata ilmoitustauluja ja kotisivuja 

(www.livo.fi), sillä tapahtumakalenteri elää jatkuvasti! 
    

Aurinkoista kesää kaikille; Aurinkoista kesää kaikille; Aurinkoista kesää kaikille; Aurinkoista kesää kaikille;     
kyläläisille, mökkiläisille ja Livon Sanomien lukijoikyläläisille, mökkiläisille ja Livon Sanomien lukijoikyläläisille, mökkiläisille ja Livon Sanomien lukijoikyläläisille, mökkiläisille ja Livon Sanomien lukijoillllle! le! le! le!     


