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Kyläpäällikön terveiset 
   
Kesä on ollut hyvin aurinkoinen, sekä lämmin ja hyvät kelit näyttää vaan jatkuvan. Mutta ei se mittää.. 
Nautitaan keleistä, niin kauan kun niitä piisaa. Kesä on ollut kyläläisille myös hyvin toimekas. Livon en-
tinen koulu, nykyinen kylätalo on saanut aivan uuden ilmeen. Kylätalkkarimme ovat tehneet hienoa työtä 
ja lopputuloksesta näyttää tulevan erittäin onnistunut. Värin vaihto oli koulun ilmeelle hyvin radikaali 
muutos, mutta kuulostaa olevan kyläläisten mieleen. Myös kioskilla on ollu tänä kesänä pätevää työvoi-
maa lähes ruhtinaallisesti, mikä on mahdollistanut eri tapahtumien toteuttamista entistä paremmin. Tänä 
kesänä olin itse mukana sekä kesäpäivillä että eräleirillä. Eräleiri oli todella mukava ja ikimuistoinen ko-
kemus. Siinä nuorten kanssa peuhatessa kului aika rattoisasti, ja työasiat todella unohtuivat viikon aikana. 
Sain nuorilta paljon positiivista palautetta leiristä, ja luulen että ensi vuonna on leiriläisiä tulossa taas en-
tistä enemmän. Toivottavasti saadaan majapaikkoja ja muitakin resursseja lisää, jotta voisimme ensi 
vuonna ottaa kaikki halukkaat mukaan. Noin puolet leiriläisistä sai tänä vuonna kortin, ja kuulemma osa 
leiriläisistä on suorittanut kortin kotipuolessa nyt kesän aikana. 
  
Nyt, kun uusi kelkkareitti on saatu vihdoin valmiiksi, odotamme tulevaa talvea entistä positiivisimmin 
mielin. Uskon että uuden reitin ansiosta kyläkioskilla on tänä talvena huomattavasti enemmän kävijöitä, 
kun edellisinä vuosina. Tähän muutoksen meidän kyläläisten on hyvä varautua, ja ottaa siitä kaikki hyöty 
irti. Meidän on hyvä miettiä kuinka uutta reittiä saadaan markkinoitua, mitä palveluita/elämyksiä kelkkai-
lijoille voisimme tarjota, ja kuinka houkuttelevaksi kelkkailemisen Livon kautta pystymme tekemään. 
Kylän läpi kelkkailu meidän pitää pyrkiä toteuttamaan myös niin, että siitä ei ole mitään haittaa kylän 
asukkaille. 
  
Näillä eväin toivotan oikein mukavaa syksyä kaikille Livon Sanomien lukijoille. 
  
Terveisin, 
 

Ari 
 

 
 
 

Metsästysseuran kuulumisia (puuttuu) 
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Sihteeri Anni-Inkeri Törmänen p. 040 – 545 7162 ai.tormanen@pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja Jouni Puhakka p. 040 – 063 4325 jspuhakka@gmail.com 
Mikko Salmela  p. 040 – 038 8435 
Virve Stenius  p. 040 – 506 5194 virve.stenius@gmail.com 
Pirjo Tuovila  p. 040 – 739 2447  
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Kuulumisia hankerintamalta 
 

IKÄIHMISTEN LOMAPÄIVÄT 

Livolla elokuussa 2008 alkanut Ikäihmisten 
lomapäivät -hanke jatkaa toimintaansa suunnitelmien 
mukaisesti. Hankkeessa on järjestetty kyläläisille 
virkistystoimintaa niin Ikäihmisten lomapäivien, 
perhekahviloiden kuin syys- ja kevätkausien päätöstapahtumien merkeissä. Kaikki tilaisuudet ovat kaikil-
le kyläläisille ja laajemmaltakin alueelta tuleville avoimia. 
 
Arvokas asia tässä hankkeessa on myös koululla toimivien palveluiden käytön mahdollistavat avoimet 
ovet, jotka toteutuvat Kettisen Sirpan työpanoksen myötä. Tämän hankkeen avulla työllistäminen jatkuu 
31.10.2010 saakka. Harvoin yhdistyksemme on pystynyt tarjoamaan näin pitkäjaksoista työllistymismah-
dollisuutta työntekijälleen. 
 
Hanke liittyy valtakunnalliseen hyvinvointipalvelujen projektiin, jonka koordinoi Rovaniemeltä Lapin 
nuorison liitto ry. 
 

 
 
 
 
 

 
KYLÄKAUPPOJEN INVESTOINTITUKI 
 
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosasto on myöntänyt Livokas ry:lle kyläkaupan investointitukea 
uuden maitotiskin, tuhkaimurin, suurtalouden kahvinkeittimen, ruoan lämpölevyn sekä asuntovaunualu-
een huoltotilan kaapistojen hankintaan ja asennuksiin. Lisäksi se tukee maksupäätteen hankintaa, jolla on 
saatu pankki- ja luottokorteilla maksaminen entistä vaivattomammaksi. Tuki on 40 % ja rahallisesti noin 
2500 euroa.  
 
Hankinnat on pääosin suoritettu. Muutamaa laskua vielä odotellaan, jotta päästään laatimaan maksatusha-
kemus TE-keskukseen tästä hankkeesta. Hanke on parantanut huomattavasti kyläkeskuksen palvelutasoa. 
Ilman tukea kaikkia näitä investointeja ei yhden kesän aikana olisi pystytty mitenkään toteuttamaan. 
 
 
KERTTU & KAUKO –HANKE 
 
Pudasjärven kaupunki on hakenut rahoitusta työllistämistä tukevaan Kerttu ja Kauko –hankkeeseen Poh-
jois-Pohjanmaan TE-keskukselta. Tarkoituksena olisi tuottaa myös sivukyliä hyödyttävä kokonaisuus, 
jossa mm. pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vaikeuttavat asiat otettaisiin kokonaisuuksina nykyistä 
paremmin huomioon. Lisäksi hankkeessa palkattaisiin työnohjaajat sekä ryskätyöhön että kotiapupalve-
luun. Tämä helpottaisi Livokas ry:n vastuuhenkilöiden työnjohdollisia tehtäviä. Livokas ry on hankkeessa 
mukana jakamassa kokemusperäistä tietoa työllistämisestä. Omaa rahoitusosuutta ei meillä ole. Hanke on 
suunniteltu toteutettavaksi ajalla 1.11.2009 - 31.10.2012. 
 

Anni-Inkeri 
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Kulkurin Hopeapuodille myymälä Livolle! 
 

Livolle avautui elokuun 10. päivä hopeakorumyymälä, Kulkurin Hopeapuoti, 
jolloin hopeakoruja parisen vuotta tehneet Minna Karppinen, Liisa Korva ja 
Tiina Salonpää avasivat korujansa myyvän liikkeen Livolle Minnan kodin 
yhteyteen.  
 
Koruille olikin jo kaivattu omaa myyntipistettä, sillä Minnan mukaan aikai-
semmin kyseltiin paljon missä koruja on myynnissä. Tällä hetkellä koruja on 
saanut ostettua tilaamalla netistä tai ostamalla messuilta tai suoraan hopeako-
rutaitelijoilta. Jokunen koru on myös löytynyt myynnistä Kurenalta Kädentai-
tajista sekä Pietarilasta käsityökeskuksesta.  
 

Uuden myymälän yhteyteen valmistui Minnalle myös uudet työtilat korujen suunnittelemisista ja te-
kemistä varten. Jokaisella kolmella hopeakorutaitelijalla onkin omat työtilansa, mutta kaikkien kaikki 
korut, jotka ovat valmiina ovat myynnissä uudessa myymälässä. Korumalleja onkin runsaasti erilaisia 
ja niitä tulee koko ajan uusia. Jokaisella hopeakorutaiteilijalla on ihan omiakin malleja, mutta jokai-
nen tekee tarvittaessa kaikkia korumalleja. Myös asiakkaan omien toivomusten mukaan voidaan teh-
dä koruja. Koru kuitenkin kannattaa tilata ajoissa, sillä yhden korun valmistamiseen menee vähintään 
viisi vuorokautta aikaa. 
 
Kulkurin Hopeapuodista löytyy erilaisten hopeakorujen 
(sormuksien, kellojen, kaulakorujen, käsirenkaiden ja kor-
vakorujen) lisäksi myynnistä myös muita käsitöitä, kuten 
koristeltuja kynttilöitä, tiffanylasitöitä ja ponzoja. Siis 
monenlaisia hienoja lahjaideoita, kannattaa käydä tutus-
tumassa. 
 
Minna kertoi avajaisviikolla käyneen reilut parikymmentä 
asiakasta tutustumassa uuteen korumyymälään. Liikkee-
seen oli eksynyt jopa saksalaisia, jotka olivat löytäneet 
Kulkurin Hopeapuodin mainoksen Iijokiseudusta.  
 
Avajaisviikolla myymälä oli auki maanantaista lauantaihin ja jatkossa ainakin kolmena iltana viikos-
sa. Periaatteessa Puoti on auki aina silloin, kun talonväki on kotona.  
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Korvakorumallistoa 

Minnan työpöytä hopeakorutyövälineineen 
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Lohi palasi sittenkin Livojokeen 
 
Kalastusvuosi 2009 on edennyt vauhdikkaissa merkeissä aivan syyspuolelle kesää, ollaanhan jo elokuun 
puolivälissä, kun tätä kirjoitan. Livon Sanomien keväällä ilmestyneessä numerossa kerroin jo ” Vaellus-
kalat palaavat Iijokeen ” – projektin alkuvaiheista, eli päätöksistä, joilla hanke polkaistiin käyntiin. Ennen 
kuin hanke lähti todenteolla etenemään, se vaati useita kokouksia ja paljon ylimääräisiä ponnistuksia Iijo-
en vesistön kalastusalueen hallitukselta ja myöskin osakaskuntien aktiivijäseniltä. 
 
Kuten keväällä jo kerroin, ylisiirtoluvan hakijaksi päätti kalastusalueen ylimääräinen kokous ryhtyä lähes 
yksimielisellä päätöksellä, vain Etelä-Iin ja Iijokisuun merialueen kalastuskunta sanoutui irti hankkeesta. 
Siirtoluvan myöntäjänä toimii Kainuun TE-keskus, mutta pahimpana jarruna luvan saannille oli Elintar-
vikevalvonta -virasto EVIRA. Oletettiin 8.3.2009 pidetyssä kalastusalueen ylimääräisessä kokouksessa, 
että lupa saataisiin kalastusalueen varsinaiseen kevätkokoukseen mennessä, jolloin lopullinen päätös 
hankkeeseen mukaan lähtemisestä voitaisiin tehdä. Lupa tuli kuitenkin vasta juhannusviikolla ja kokouk-
sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden takaamiseksi ylimääräinen kalastusalueen kokous pidettiin 29.6 
2009, jossa lopullinen päätös tehtiin. Siirtolupa tuli huomattavasti alkuperäisestä hakemuksesta typistet-
tynä. Haettiin kahdellesadalle lohelle lupaa. Saatiin vain viidellekymmenelle lohelle ja nekin Iijoen sivu-
haaroihin, Livojokeen ja Korpijokeen.  
 
Lohia oli pyydetty ylisiirtoa varten Perämerestä Iijokisuun edustalta jo kesäkuun puolivälistä lähtien ja ne 
olivat kuukauden karanteenissa kalankasvatusaltaissa 
Iijokisuulla Eviran vaatimuksesta. Siirtoistutuksiin pääs-
tiin vasta keskiviikkona 29.7, jolloin Vääräkosken alle, 
tarkemmin sanottuna veneilyreitin taukopaikalle Valko-
lan rantaa vastapäätä, tuotiin kahdella kuljetuskerralla 
yhteensä 18 emolohta, perjantaina vielä 4 lohta. Keski-
viikko, 5.8.2009 oli varattu lehdistölle tiedotustilaisuu-
deksi, jolloin tuotiin vain 3 lohta Livojokeen. Tilaisuu-
desta oli tiedotettu lehdistölle etukäteen ja se keräsikin 
paikalle runsaasti tiedotusvälineiden edustajia. Livokas 
ry keräsi täydet pisteet hyvin hoidetuista järjestelyistä. 
Kalastusalueen hallituksen puolesta oli pyydetty Livo-
kasta järjestämään termospullokahvitus, mutta Alpo isän-
tänä ja Pirjo emäntänä hoitivat nokipannukahvituksen ja 
makkaranpaiston ammattitaidolla. Kiitokset heille vielä 
näin jälkikäteen!  
 
Alkuperäinen suunnitelma oli, että Livojokeen ja Korpijokeen siirrettäisiin molempiin 20 lohta. Kun lo-
pullinen siirtolupa saatiin, se oli 50 lohta, joista 20 Korpijokeen ja 30 Livojokeen. Nyt (17. 8.) ollaan siinä 
tilanteessa, että Livojokeen on tuotu 25 lohta ja loput, 5 kalaa, odottavat karanteenissa omaa vuoroaan. 
Syy on siinä, että keskikesällä on saatu vähänlaisesti naaraspuolisia (mätikaloja) lohia ja kun niitä on saa-
tu nyt myöhemmin, siirtoistutusta viivästyttää Eviran määräämä kuukauden karanteeniaika. Se taas mer-
kitsee vain sitä, että Saarikosken ja Vääräkosken kalastuskielto jatkuu toistaiseksi, epämääräisen ajan. 
 
Istutuslohien seuranta ja kalastuksen valvonta. 
 
Mitä muita seuraamuksia istutukset aiheuttavat kalamiesten kannalta katsottuna? Ensinnäkin, näiden siir-
toistutusten tarkoitus on mahdollistaa käytännön kokeiluna tutkia alkuperäisellä Iijokivesistön lohella 
siirtoistutetun lohen käyttäytymistä sukunsa vanhoilla kutualueilla. Tutkimustyötä tekevät RKTL:n ja 
Oulun Yliopiston tutkijat. Kaikki istutetut lohet ovat varustettu pienillä radiolähettimillä. Lähes päivit- 
täin RKTL:n tutkija Timo Kanniainen ajelee pitkin jokivartta ”harava-autollaan” ja  seuraa lohien liikkei-
tä. Lisäksi Livojoelle on asennettu kaksi kiinteää seurantapistettä,  ”loggeria”, toinen Kynkäälle ja toinen 
Livolle, aivan jokirannalla olevaan taloon, eikä näiden seurantapisteiden sijaintipaikkoja ole tarkoitus 

Yleisötilaisuudessa oli runsaasti eri tiedotusväli-
neiden edustajia, kyläläisiä sekä muita  

asiasta kiinnostuneita. 
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kertoa. Lähettimen paristojen kestoksi on ilmoitettu puolitoista vuotta, ja radioseurantaa jatketaan niin 
kauan, kuin paristot kestävät tai niin kauan, kuin yksikin lohi ui vielä Iijoen voimaloi-den yläpuolella. 
  
Mitä tiedetään tänä päivänä istutuslohien liikkeistä ja olinpaikoista? Kaikki lohet yhtä lukuun ottamatta 
ovat tutkijoiden tiedossa. Vain yksi lohi on laskenut Kynkään kiinteän seurantalaitteen ohi Iijokeen. Yksi 
lohi intoutui nousemaan Yli-Livolle asti, mutta on palannut takaisin ”lähtöruutuun”. Loput lohet ovat py-
sytelleet lähellä istutuspaikkaansa. Syynä tähän ovat lämpimät säät ja niiden seurauksena lämpimänä ja 
matalalla pysytellyt vesi. 
 
Muutama sana kalanpyyntirajoituksista. Edellä oli jo puhetta Saarikosken ja Väärä-kosken määräaikaises-
ta kalastuskiellosta. Muilta osin Livon kalastuskunnan vesialueella voi vapakalastusta harrastaa, mutta ei 
tietoisesti pyrkiä saamaan saaliiksi noita edellä kerrottuja istutettuja lohia. Jos kuitenkin sattuu ”työtapa-
turma” ja uistimeen tarttuu lohi, niin sen ylössaamiseen ei pidä käyttää nostokoukkua, vaan rauhassa vä-
sytellä lohi niin, että sen saa uitettua matalaan rantaveteen ja tukeva ote pyrstön tyvestä ja kalaa vedestä 
nostamatta yrittää irrottaa koukut ja vapauttaa kala takaisin. Kalapihdit ja sivuleikkurikin kannattaisi pitää 
mukana kalalla ollessa. Omassa kalalaukussani ne ovat aina olleet. Pihdeillä voi poistaa koukusta väkäset 
ja sivuleikkurilla on kätevä katkaista koukku ja näin nopeuttaa kalan irrottamista.  
 
Muistutan vielä myöskin koko varsinaista Livojoen pääuomaa koskevasta verkkopyyntikiellosta, eikä 
putaisiinkaan kannata syyspyyntiin harvoja verkkoja laittaa. Toinen pyyntikielto koskee vanhaa mukavaa 
harrastusta, nimittäin tuulastusta, eli ”tuohustusta”. Kalastuslaki kieltää tuulastuksen lohi- ja siikapitoisis-

sa vesissä ja nyt on syytä noudattaa lakia tässä kohtaa 
piirun tarkkuudella. Valvonnan puolella tähän lohiprojek-
tiin liittyen kalastusalue sai TE-keskukselta tietyn sum-
man toiminta- avustusta ja sillä rahalla on palkattu kah-
deksi kuukaudeksi päätoiminen kalastuksen valvoja. Li-
säksi Aitto-ojan kuusi valantehnyttä valvojaa suorittavat 
valvontaa Vääräkoskella ja Saarikoskella. 
 
Siellä Valkolan rannassa pidettiin myös ”ristiäiset”. Jo-
kaisella istutetulla lohella on oma yksilöllinen kooditun-
nuksensa ja siellä saatiin nimetä oma nimikkolohi, jonka 
liikkeitä ja sijaintia voi seurata internetissä lähes päivän 
tasalla olevassa sivustossa. (Toimitus huomauttaa, että Niilon 
oma nimikkolohi uiskentelee Livojoen lohista kauimpana, jo lähes 
Pärjänsuolla) 
 

Alku on vasta matkassa lohen palauttamiseksi Iijokivesistöön ja siis Livojokeen. Pitkä tie on kuljettava, 
ennen kuin kalamiehet soutavat lohiuistinta saaliin toivossa, mutta jostainhan se homma on aloitettava. 
Ympäristökeskuksen Arto Hirvonen, joka on tämän lohihankkeen projektipäällikkö, oli toiveikas, että 
kymmenen vuoden sisällä ovat toimivat lohiportaat kaikissa Iijoen rakennetuissa voimalapadoissa. Vasta 
sen jälkeenhän alkaa vasta varsinainen vaelluslohen palauttaminen Iijokivesistöön. 
 
Mitä muuta kuuluu osuuskunnalle? 
 
Vaikka merilohen paluu Livojokeen onkin historiallinen ja merkittävä tapahtuma, on kalastuskunnassa 
eletty silti tavanomaista kevätkesää. Huhtikuun lopulla, 25.4.2009 pidettiin jakokunnan ja osakaskunnan 
kokoukset koululla. Paikalla oli kymmenkunta innokasta kalamiestä. Olimme saaneet paikalle (ilman mi-
tään ennakkovaroitusta) ison päällikön, Mikko Torssosen Pro-Agriasta. Mikko on samalla myös Iijoen 
kalastusalueen isännöitsijä ja hän oli kertomassa edellä kerrotusta lohihankkeesta. 
 
Kalastusasiain käsittely ei kovin paljoa olisi aikaa vienyt, mutta Vapon turvesuohankkeet keskusteluttivat 
sitäkin enemmän. Kokous venähti kolmituntiseksi.  

Lohi aloittamassa matkansa  
uudessa elinympäristössä 
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Otin taas keskusteltavaksi uuden vetäjän löytämisen kalastuskuntaan, kun vetovastuuta olen koettanut 
hoidella jo kohta kaksikymmentä vuotta. Ei tuntunut löytyvän vapaaehtoisia. Palkkiota olivat valmiita 
nostamaan, niin kuin se olisi ratkaisu asiaan. Tänä vuonna tehtävien hoitaminen on juoksuttanutkin taval-
lista enemmän, mukaan on tullut vastaavasti uutta kiinnostavaa, että siinä mielessä puntit ovat menneet 
tasan. 
 
Kalastuslupien myynnin määrää en pysty vielä tässä vaiheessa ennustamaan. Keskikesällä myyntiä häirit-
si jonkin verran kesän sateisuus ja jonkinmoinen kesätulva. Sitä seurasi kuiva, lämmin kausi ja vähäveti-
syys oli kalamiesten kiusana. Kesäpilkkiviikon tapahtumana jo perinteeksi tullutta onkikilpailuakin hie-
man häiritsi kesätulva, mutta pitää todeta taas kerran, että ammattilainen on ammattilainen joka asiassa. 
Ei tarvita sen kummempaa lajia, kuin mato-ongella onkiminen, niin jyvät kyllä erottuvat akanoista. Onki-
kilpailusta lisää toisaalla lehdessämme. 
 
Vielä tähän loppuun omakohtaisia muistikuvia vanhoista hyvistä ajoista, jolloin lohi hyppäsi Livojoen 
suvannoissa. Oli sota-aikaa, vuotta en tarkalleen osaa sanoa. Elettiin kuitenkin aikaa, ettei normaalia ke-
vätuittoa Livojoessa uitettu. Kynkäällä ei ollut vastuuta estämässä merikalojen nousua. Olin veli-Erkin 
kanssa soutamassa uistinta Harjun rannan alapuolella. Yht`äkkiä loiskahti veneemme takana jossakin sa-
dan metrin päässä, niin kuin mies olisi hypännyt jokeen. Minä jo taisin vähän hätääntyä, mutta Erkki, joka 
oli minua vanhempi, tiesi, että lohihan se on, että souda nyt äkkiä, että se ei vain iske uistimeen. Kun mi-
nä yritin soutaa kovempaa, kolahti airo aina veneen laitaan ja silloin se taas hypätä poukasi. Velipojalle-
kin tuli hätä, että jos tuo vain iskee uistimeen, niin vie meidän ainoan uistimen. Ei siinä joudettu uistinna-
rua puukelalle kerimään, vaan veneen keskiteljolle Erkki lappoi narun ja sitä saatiinkin sitten selvitellä 
koko loppupäivää. 
 
Muistikuviini on jäänyt kahden lohen saanti. Isä sai lahnaväljyksestä Kokon lahden suulta, molemmat liki 
kymmenkiloisia. 
 
Hyvää loppukesää kalastuksen parissa!    
   

N K (myös kuvat) 
 

(Katso linkit: www.iijoki.fi => Kalastus => Vaelluskalat palaavat Iijokeen => Seuraa Lohien matkaa, www.infokartta.fi/pudasjarvi => Radiolohet) 
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Taimi Karvonen esittelee tekemäänsä 
peitettä Liisa Puolakanaholle ja Ulla Sal-

melalle. 

Livon maa- ja kotitalousnaisten kuulumisia 
 
Vietämme vielä kaunista kesää, mutta syksyä kohti vaan täytyy mennä. Olemme saaneet kaikki nauttia 
kesän auringosta ja kesän sadosta, marjoja ja muita mitä kasvatimme itse kukin. 
 
Maatalousnaiset ovat taas jaksaneet olla monessa mukana vaikka 
taitaa meidän porukka jo hiukan joskus tuntea väsymystä, aina-
kin itsestä tuntuu jo useastikin siltä. 
 
Keväällä vierailimme Irjan ja Einon luona Kurenalla. Ilta oli mu-
kava ja taisipa meitä olla melkein kaikki mukana, Kurenaltakin 
tuli Törmäsen Terttu ja Marja-Terttu. Livollahan kävimme myös 
aina Hakosaaressa kerran pari vuodessa. Kiitos vielä Irjalle ja 
Einolle sekä parhainta vointia Teille. 
 
Olihan meillä toinenki paikka Kurenalla, nimittäin Karvosen 
Taimi ja Aimo, jonne meitä kutsuttiin myös iltaa viettämään… 
Taimi esitteli meille käsitöitä ja porukalla ihailimme niitä. Ne 
olivat tosi kauniita ja varmaan Taimilla on monta iltaa kulunut mukavasti niiden parissa. 
 

Aimo odotteli innoissaan livolaisia ja mikä sen mukavampaa, enti-
nen meidän kaikkien opettaja. Kyllä se tuo aika vierii ja monet rak-
kaat muistot tulee kaikille mieleen. Joskus itselläkin tulee niin hai-
kea mieli, kun täällä miettii näitä asioita. Mutta se vaan tuo elämä 
menee eteenpäin… Siispä jatkamme taas käsityöilloissa ja varmaan 
tuo kankaankudontakurssikin vie mukanaan. 
 
Toivottelen kaikille lämmintä, romanttista syksyn aikaa ja olkaam-
me taas yhdessä. Tervetuloa naisten mukaan jatkamaan yhteisiä 
käsityöiltoja! 
      
Toivottelee, 

 
Ulla (kuvat Ullan albumista) 

 
 

 
 

Uusia työntekijöitä 
 
Olen Olli Raudaskoski ja syntyisin Rovaniemeltä. Ikäni on 41 vuotta. Koulutuk-
seltani olen filosofian maisteri. Valmistuin Oulun yliopistosta. 
 
Harrastan talvisaikaan hiihtoa ja kesällä rullaluistelua, mikä on nyt tosin jäänyt 
vähemmälle Livolle muuton myötä. Lukeminen, tähtitiede ja penkkiurheilu ovat 
myös lähellä sydäntäni. 
 
Hyvää alkavaa syksyä ja tervetuloa kioskille, 
 

Olli 
 
 

Esko Riihiaho, Aimo Karvonen  
ja Teuvo Törmänen 

Olli työn touhussa 
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*** 

 
Olen Jarkko Tarujärvi, 24-vuotias kaiken sekalaisen työn tekijä syntyisin Ala-Livolta. Asun nykyään Ku-
renalla ja valmistuin 2004 elektroniikka-asentajaksi Pudasjärven ammattioppilaitoksen sähköpuolelta. 
Harrastan sarjakuvien ym. piirtämistä, kuvankäsittelyä sekä kaikenlaista muuta tietokoneisiin liittyvää. 
 
Aloitin toukokuussa Livolla kioskissa työt, ja se on ollut erilaista, mutta mukavaa hommaa. 
 
Hyvää syksyn jatkoa lukijoille, 
 

Jarkko 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Livokas Ry:n lausunnot Vapon turvetuotantosuunnitelmiin Livolla 
 

Ohessa on Livokas ry:n Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle toukokuun alussa 2009 jättämät lau-
sunnot Vastasuon ja Ruostesuon turvetuotantohankkeiden arviointiohjelmiin. Vaikka moni asia näiden 
soiden kohdalla on samansuuntainen, niin molemmista pyydettiin lausumaan erikseen. Siksi laadittiin siis 
kaksi lausuntoa. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on yhteysviranomaisena tehnyt oman lausuntonsa, jossa se on hy-
vin huomioinut saamansa lausunnot myös paikallisilta toimijoilta. Mm. sen painottaminen, että Livojoen 
valuma-alueella ei ole vielä yhtään turvetuotantoaluetta, on yhteysviranomaisen lausunnossa keskeisellä 
sijalla. 
 
Samoin korostetaan Livojoen nykyistä arvokkaan vesialueen merkintää maakuntakaavassa. Tämän mer-
kinnän perusteet eivät saa vaarantua näiden hankkeiden vaikutuksesta. Vesienhoitolain mukaisissa tavoit-
teissa Livojoen vesistön tilan tulee säilyä erinomaisena ainakin vuoteen 2015 saakka. 
 
Toiminnan vaikutuksia on ympäristökeskuksen mukaan tarkasteltava koko niiden ilmenemisalueella. 
Toimija on alun perin ajatellut selvittää vaikutukset vain lähimpien häiriintyvien kohteiden osalta. Mm. 
vesistövaikutukset tulee arvioida koko alapuolisen Livojoen osalta, eikä vain Ruosteojassa ja Kirsiojassa. 
 
Arvioinnissa toimija velvoitetaan haastatteluin ja asukaskyselyin selvittämään sekä joen veden laadun että 
suunnitellun suoalueen merkitys elinympäristössä ja virkistyskäytössä. Livolaisia tultaneen lähestymään 
tämän asian johdosta. 
 

Anni-Inkeri 
 

*** 
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Livokas ry      LAUSUNTO 
Kirsiojantie 31 
93220 LIVO      8.5.2009 
 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
PL 124 
90101 OULU 
 
 

 
LAUSUNTO VAPO OY:N RUOSTESUON TURVETUOTANTOHANKKEEN AR-
VIOINTIOHJELMAAN 
 
 
Ruostesuo sijaitsee Pudasjärven Livolla kylän välittömässä läheisyydessä. Suunniteltu alueen kuivatus 
tapahtuisi Ruosteojaa pitkin Livojokeen. Ruosteoja kulkee kylällä toimivan vesiosuuskunnan raakavete-
nään käyttämän pohjavesialueen halki. Melu- ja pölyvaikutukset ulottuvat kylän keskustaan. 
 
Livojokeen ei ole annettu yhdellekään turvetuotantoalueelle pitävää lupaa. Metsosuosta on vesioikeuden 
kielteinen päätös vuodelta 1994 ja Savisuosta, joka on hyvin läheinen alue nyt käsiteltävälle alueelle, ve-
siylioikeuden päätös vuodelta 2005, jossa siihen aiemmin annettu päätös kumottiin. Iijoen vesistöalueella 
useita jokivarsia on jo turvetuotantokäytössä. Livojokivarsi on vielä säästynyt tältä toiminnolta ja se on 
tarpeen jättääkin turvetuotannon ulkopuolelle.  
 
Livojoki on maakuntakaavassa arvioitu Keski-Livolle saakka arvokkaaksi vesialueeksi mm. joessa esiin-
tyvän uhanalaisen jokihelmisimpukan vuoksi. Vesistö on myös arvokas kalavesi, ja sen varrella on vaki-
tuisen väestön lisäksi runsaasti vapaa-ajan asutusta. 
 
Kyläläisten suhtautuminen hankkeeseen on hyvin kriittinen. Siksi lausummekin arviointiohjelmasta seu-
raavaa: 
 

1) Vesistövaikutukset on arvioitava laskuojalta Ruosteojaan, Ruosteojan mitta Livojokeen sekä Livo-
joen Ruosteojan alapuoliselta matkalta Iijokeen. Vapo esittää arvioivansa vain Ruosteojan Livojo-
keen saakka. Suurimmat haitalliset vaikutukset tapahtuvat vasta Livojoessa. 

2) Melu- ja pölyvaikutusten arviointi on ulotettava Livon kyläkeskukseen saakka. 

3) Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä taloudelliset vaikutukset on arvioitava Li-
von kylän laajuisena. 

4) Liikenteeseen liittyvät tarkastelut tulee tehdä niin, että siihen sisältyy Kivarintien liikenteessä ta-
pahtuva muutos. 

5) Ohjelman kohdassa 4.7 Muut turvetuotantohankkeet tulee selkeästi ilmaista, että Livojoen valu-
ma-alueella ei ole yhtään turvetuotantoaluetta. Koko Iijoen valuma-alueen käyttäminen vertailuna 
tässä yhteydessä on harhaanjohtavaa, joten tässä pykälässä käsiteltäköön vain Livojoen valuma-
alueen turvetuotantoaluetietoja. Iijoen sivu-uomista vain Livojoki on luokiteltu erinomaiseksi eko-
logiselta tilaltaan. 

6) Ohjelman kohdassa 4.8 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin on lueteltu 
kuusi kohtaa valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Yksikään näistä ei tue Ruostesuon tur-
vetuotantohanketta. Turve ei ole uusiutuva luonnonvara (jota kylällä asuvat Turpeiset ovat). Tur-
vetuotantohankkeista lähialueelle jäävä taloudellinen hyöty on olematonta.  
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Kylällä on menossa maankäytön kehittämiseen tähtäävä aloite, jolla edistetään toimivaa aluera-
kennetta ja elinympäristön laatua sekä suojellaan kulttuuri- ja luonnonperintöä. Livon yhteisten 
alueiden osakaskunta ja Livokas ry on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kunnos-
tusaloitteen koskien Livojoen putaita. Siinä on suunniteltu ruopattavaksi mm. Takkulan pudasta 
nykyistä syvemmäksi, mutta turvetuotanto olisi tuottamassa siihen putaaseen lisää kiintoainesta. 

Kalastusalueella on vireillä emolohen istutus Livojokeen, joka palvelee joen virkistyskäyttöä ja 
luonnonvarojen ennallistamista. Turvetuotanto on näille valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den myötäisille hankkeille täysin vastakkainen toimi. 

Tähän arviointiohjelman kohtaan pyydämmekin lisäämään Livon kylän kyläsuunnitelman sekä Ii-
joen kalastusalueen hankkeen lohikannan palauttamiseksi Livojokeen. 

Maakuntakaavan sisältämistä yhtäläisyyksistä ei ole tarkempaa mainintaa. Pyydämme lisättäväksi 
tähän kohtaan siten, että Livojoki on maakuntakaavoituksessa arvioitu Keski-Livolle saakka ar-
vokkaaksi vesialueeksi. Joki kuuluu lohikannan elvytysohjelmaan ja siinä esiintyy uhanalaisia 
eliölajeja. Suunniteltu kuivatusvesien purku sijoittuu tälle arvokkaalle vesialueelle. 

7) Ohjelman kohdassa 5.2.1 Maakuntakaava kerrotaan Penikkakankaan ja Koiraharjun pohjavesialu-
eista. Tähän on hyvä lisätä, että Livon vesiosuuskunnan vedenottamo sijaitsee sillä pohjavesialu-
eella, jonka halki kuivatusvedet on Ruosteojaa pitkin ajateltu johtaa. Suunnittelumääräyksissä 
mainitaan, että toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle veden hankintaan soveltuvista pohjavesi-
alueista. Nyt toiminto on johdettu kulkemaan pohjavesialueen halki. 

8) Ohjelman kohdassa 5.3.2 Ympäristö ja ihmiset mainitaan, että lähimmät asuinrakennukset sijait-
sevat Livon kylällä 2,5 km hankealueelta länteen. Asutuksesta mainitaan, että se on harvaa. Livon 
kylä on keskiosaltaan kohtuullisen taajaan rakennettu. Koko jokivarsikin on niin rakennettu, että 
rakentamattomia rakennuspaikkoja joutuu jo etsimään. Asutus keskittyy jokivarressa ranta-
alueelle, koska kauempana joesta oleva maasto on suovaltaista. Tämän vuoksi jokeen laskettavat 
kuivatusvedet koskettavat suoraan kaikkia Livon kyläläisiä ja runsasta vapaa-ajanasukkaiden 
joukkoa. Livon kylällä on vakituisia asukkaita vajaa 200 henkilöä ja kesäaikana väkimäärä on 
noin 400 henkilöä lomalaisten ansiosta. Livon kylällä on säilynyt vanhastaan reipasta sosiaalista 
pääomaa. Kylätoiminta on aktiivista. Kylä valittiinkin Pohjois-Pohjanmaan vuoden kyläksi 2003. 

Keräilytalous, marjastus, metsästys ja poronhoito ovat säilyneet osana livolaisten arkipäivää. Suo-
alueita pidetään arvossaan hilla-, karpalo- ja metsästysmaina sekä porojen laidunmaina. 

9) Ohjelman kohdassa 5.4.3 käsitellään jälleen pohjavesiä. Kaivokysely tulee suorittaa niin, että kui-
vatusvesien purkuojan Ruosteojan halkaiseman pohjavesialueen käyttäjät pystyvät vastaamaan 
kyselyyn. Ko. pohjavesialueella sijaitsee mm. Livon vesiosuuskunnan vedenottamo. 

10) Ohjelman kohdassa 5.5.3 Muut luonnonvarat tulee arvioida myös alueen merkittävyys marjastuk-
sessa. Kyläläisille tulee tehdä kysely nykytilanteesta, jotta hankkeen vaikutukset marjastukseen 
pystytään arvioimaan. 

11) Ajallisesti vaikutusten arviointi tulee ulottaa vähintään 10 vuotta eteenpäin siitä, kun varsinainen 
turvetuotantotoiminta alueella on päättynyt. 

 
  

Livolla 8.5.2009 
 
 
Ari Puhakka (pj.)   Anni-Inkeri Törmänen (siht.) 
 
 

*** 
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Livokas ry      LAUSUNTO 
Kirsiojantie 31 
93220 LIVO      8.5.2009 
 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
PL 124 
90101 OULU 
 
 
 
LAUSUNTO VAPO OY:N VASTASUON TURVETUOTANTOHANKKEEN ARVIOINTIOH-
JELMAAN 
 
Vastasuo sijaitsee Pudasjärven Livolla. Suunniteltu alueen kuivatus tapahtuisi Kirsiojaa pitkin Livojo-
keen. Kirsioja laskee Livojokeen kohdalla, joka on maakuntakaavassa merkitty arvokkaaksi vesialueeksi 
mm. uhanalaisen jokihelmisimpukan ja lohikannan palauttamisen vuoksi. Vesistö on myös arvokas kala-
vesi, ja sen varrella on vakituisen väestön lisäksi runsaasti vapaa-ajan asutusta. 
 
Livojokeen ei ole annettu yhdellekään turvetuotantoalueelle pitävää lupaa. Metsosuosta on vesioikeuden 
kielteinen päätös vuodelta 1994 ja Savisuosta vesiylioikeuden päätös vuodelta 2005, jossa siihen aiemmin 
annettu päätös kumottiin. Iijoen vesistöalueella useita jokivarsia on jo turvetuotantokäytössä. Livojoki-
varsi on vielä säästynyt tältä toiminnolta ja se on tarpeen jättääkin turvetuotannon ulkopuolelle. 
 
Kyläläisten suhtautuminen hankkeeseen on hyvin kriittinen. Siksi lausummekin arviointiohjelmasta seu-
raavaa: 
 

1) Vesistövaikutukset on arvioitava laskuojalta Kirsiojaan, Kirsiojan mitta Livojokeen sekä Livojoen 
Kirsiojan alapuoliselta matkalta Iijokeen. Vapo esittää arvioivansa vain Kirsiojan Livojokeen 
saakka. Suurimmat haitalliset vaikutukset tapahtuvat vasta Livojoessa. 

2) Melu- ja pölyvaikutusten arviointi on ulotettava Livon kyläkeskukseen saakka. Liikenteen melu- 
ja pölyvaikutukset on arvioitava myös. 

3) Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä taloudelliset vaikutukset on arvioitava Li-
von kylän laajuisena. 

4) Liikenteeseen liittyvät tarkastelut tulee tehdä niin, että siihen sisältyy keskeltä Livon kylää kulke-
van Kirsiojantien sekä Sarakyläntien liikenne. Olemassa olevan tiestön kyky vastaanottaa kasvava 
liikennemäärä arvelluttaa kyläläisiä, ja on hyvä, että se tulee arvioitua. Liikenneturvallisuus erityi-
sesti Livon kyläkeskuksen alueella on myös arvioitava. 

5) Ohjelman kohdassa 4.7 Muut turvetuotantohankkeet tulee selkeästi ilmaista, että Livojoen valu-
ma-alueella ei ole yhtään turvetuotantoaluetta. Koko Iijoen valuma-alueen käyttäminen vertailuna 
tässä yhteydessä on harhaanjohtavaa, joten tässä pykälässä käsiteltäköön vain Livojoen valuma-
alueen turvetuotantoaluetietoja. Iijoen sivu-uomista vain Livojoki on luokiteltu erinomaiseksi eko-
logiselta tilaltaan. 

6) Ohjelman kohdassa 4.8 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin on lueteltu 
kuusi kohtaa valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Yksikään näistä ei tue Vastasuon turve-
tuotantohanketta. Turve ei ole uusiutuva luonnonvara (jota suon lähellä asuvat Turpeiset ovat). 
Turvetuotantohankkeista lähialueelle jäävä taloudellinen hyöty on olematonta.  

Kylällä on menossa maankäytön kehittämiseen tähtäävä aloite, jolla edistetään toimivaa aluera-
kennetta ja elinympäristön laatua sekä suojellaan kulttuuri- ja luonnonperintöä. Livon yhteisten 
alueiden osakaskunta ja Livokas ry on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kunnos-
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tusaloitteen koskien Livojoen putaita. Siinä on suunniteltu syvennettäväksi Keski-Livon putaita 
paremman virtauksen aikaansaamiseksi ja viihtyvyyden lisääntymiseksi. Turvetuotanto on tälle 
tavoitteelle vastakkainen, koska se laittaisi lisää kiintoainetta liikenteeseen. 

Kalastusalueella on vireillä emolohen istutus Livojokeen, joka palvelee joen virkistyskäyttöä ja 
luonnonvarojen ennallistamista. Turvetuotanto on näille valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den myötäisille hankkeille täysin vastakkainen toimi. 

Tähän arviointiohjelman kohtaan pyydämmekin lisäämään Livon kylän kyläsuunnitelman sekä Ii-
joen kalastusalueen hankkeen lohikannan palauttamiseksi Livojokeen. 

Maakuntakaavan sisältämistä yhtäläisyyksistä ei ole tarkempaa mainintaa. Pyydämme lisättäväksi 
tähän kohtaan siten, että Livojoki on maakuntakaavoituksessa arvioitu Keski-Livolle saakka ar-
vokkaaksi vesialueeksi. Joki kuuluu lohikannan elvytysohjelmaan ja siinä esiintyy uhanalaisia 
eliölajeja. Suunniteltu kuivatusvesien purku sijoittuu tälle arvokkaalle vesialueelle. 

7) Ohjelman kohdassa 5.2.1 Maakuntakaava kerrotaan Penikkakankaan pohjavesialueesta. Tähän on 
hyvä lisätä, että Livon vesiosuuskunnan vedenottamo sijaitsee sillä pohjavesialueella. Suunnitte-
lumääräyksissä mainitaan, että toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle veden hankintaan sovel-
tuvista pohjavesialueista. 

8) Ohjelman kohdassa 5.3.2 Ympäristö ja ihmiset mainitaan, että lähimmät asuinrakennukset sijait-
sevat noin 2 km:n ja Livon kylä noin 6 km:n etäisyydellä hankealueesta. Asutuksesta mainitaan, 
että se on harvaa. Livon kylä on keskiosaltaan kohtuullisen taajaan rakennettu. Erityisesti kylän 
halki kulkevaksi suunniteltu liikenne tulee tuottamaan ongelmia.  

Koko jokivarsikin on niin rakennettu, että rakentamattomia rakennuspaikkoja joutuu jo etsimään. 
Asutus keskittyy jokivarressa ranta-alueelle, koska kauempana joesta oleva maasto on suovaltais-
ta. Tämän vuoksi jokeen laskettavat kuivatusvedet koskettavat suoraan kaikkia Livon kyläläisiä ja 
runsasta vapaa-ajanasukkaiden joukkoa. Livon kylällä on vakituisia asukkaita vajaa 200 henkilöä 
ja kesäaikana väkimäärä on noin 400 henkilöä lomalaisten ansiosta. Livon kylällä on säilynyt 
vanhastaan reipasta sosiaalista pääomaa. Kylätoiminta on aktiivista. Kylä valittiinkin Pohjois-
Pohjanmaan vuoden kyläksi 2003. 

Keräilytalous, marjastus, metsästys ja poronhoito ovat säilyneet osana livolaisten arkipäivää. Suo-
alueita pidetään arvossaan hilla-, karpalo- ja metsästysmaina sekä porojen laidunmaina. 

9) Ohjelman kohdassa 5.4.1 Maisema on hyvä korostaa sitä, että Vastasuo on melkein kokonaan ojit-
tamaton suoalue ja siten luonnontilassa. Arvioinnissa on tarpeen ottaa huomioon se, kuinka paljon 
luonnontilaisia soita enää on jäljellä Livojoen ja Iijoen valuma-alueella. 

10) Ohjelman kohdassa 5.4.3 käsitellään jälleen pohjavesiä. Kaivokysely tulee suorittaa niin, että Pe-
nikkakankaan pohjavesialueen käyttäjät pystyvät vastaamaan kyselyyn. Ko. pohjavesialueella si-
jaitsee mm. Livon vesiosuuskunnan vedenottamo. 

11) Ohjelman kohdassa 5.5.2 Eläimistö on tarpeen tehdä suunniteltu linnustoselvitys. Lähistöllä sijait-
seva Soininsuon Natura-alue on suoluontona hyvin samantapaista Vastasuon kanssa, ja siellä pesii 
useita uhanalaisia lintulajeja. 

12) Ohjelman kohdassa 5.5.3 Muut luonnonvarat tulee arvioida myös alueen merkittävyys marjastuk-
sessa. Kyläläisille tulee tehdä kysely nykytilanteesta, jotta hankkeen vaikutukset marjastukseen 
pystytään arvioimaan. 

13) Ajallisesti vaikutusten arviointi tulee ulottaa vähintään 10 vuotta eteenpäin siitä, kun varsinainen 
turvetuotantotoiminta alueella on päättynyt. 

  
Livolla 8.5.2009 
 
Ari Puhakka (pj.)   Anni-Inkeri Törmänen (siht.) 
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Livon koulun kesäasukit 
 

Kesäkuun alussa haimme jälleen Ruuhensuolta Tynin Jarilta kaksi karvaista kesäasukkia koulun ranta-
aitaukseen. Pässipojat oli oikein huolella valittu meille, sillä Jari oli todennut karitsat ihmisystävällisiksi 
ja rapsutuksia kaipaaviksi. Sillä aina, kun Jari meni aitaan, niin pojat sinkosivat salamannopeasti viereen 
ja alkoivat vaatimaan rapsutuksia. Sitten sitä oltiin onnellisena, kun Jari rapsutti ja pikkuhäntä vispasi ees 
taas sen merkiksi, että pojat nauttivat. Näihin poikiin ei siis voinut olla ihastumatta hetimmiten!  
 
Pian selvisikin, että näin mukavia lampaita meillä ei ole ollut sitten ensimmäisen kesän, jolloin Leenu ja 
Liinu asustivat ranta-aitauksessa. Ne tytöthän olivat suorastaan kaksi koiranpentua, joita sai rapsuttaa ja 
halailla ihan mielin määrin. Nämä pojanjuntturat olivat samanlaisia. Pojat pyörivät heti jaloissa, kun ai-
taan meni ja rapsuttaa ja halailla olisi saanut tuntikausia. Aivan ihastuttavia otuksia! 
 

Lampaat eivät kerinneet olla aitauksessaan kuin parisen viik-
koa, kun juhannusaattona talkoilin koululla kioskin pidossa. 
Aamu oli muka niin kiireinen, että en kerinnyt heti aamusta 
lampaita ruokkimaan, joten en ollut käynyt poikia aamusella 
ollenkaan katsomassa. Sitten jossakin välissä päivällä Aute-
reen Carita tuli minulle sanomaan, että onkohan toisella lam-
paalla jokin vika, kun se ei varaa ollenkaan toista takajalkaan-
sa. Menin katsomaan, että mikäs siellä hätänä ja niinhän se oli 
todettava, että pienempi (ja vielä ”koiramaisempi”) lammas 

roikotti toista takajalkaansa. Soitin hädissäni heti Tynin Jarille ja Jari lupasi lammasta tulla katsomaan 
seuraavana päivänä. 
 
Niinhän siinä sitten kävi, että pienen, ihanan karitsapojan jalka oli reisiluusta ihan kokonaan poikki. Sii-
näpäs sitten selvisi sekin, että miksi lammas oli viihtynyt viime ajat paljon makuulla.  On se jalka mahta-
nut olla kipeä. Ja kuinka monta päivää se lie ollut, sillä varmaa tietoa ei ole siitä, että mistä se oli tullut. 
Samalla viikolla yksi kylän koiruuksista pääsi aitaan ja hieman ajatti pojanjuntturoita, mutta omasta mie-
lestäni kerkesin siihen väliin niin nopeasti, että mitään ei olisi kerinnyt tapahtua. Varmaa tietoa ei siis ole 
siitä, että mistä loukkaantuminen johtui. Aitauksen maastohan on epätasainen, mutta olisiko pelkästään 
epätasainen maasto voinut jalan saada poikki, en tiedä. Edellisinä kesinähän lampaille ei ole mitään aita-
uksessa tapahtunut. 
 
Heti arkena Jari soitteli eläinlääkärille, mutta lääkäri sanoi, että jalan parantaminen vaatisi lampaalle 
oman karsinan ja jalan kipsaamisen useamman kerran lampaan kasvaessa nopeasti. Eli vaihtoehtoja ei 
paljon muuta ollut kuin päästää pieni potilas pikkulam-
paiden taivaaseen. Siinä sitä sitten itkua tingattiin yhtenä 
iltana juhannuksen jälkeen, kun pojanjunttura piti hyväs-
tellä. Pahaltahan se väkisinkin tuntui, vaikka tilalle tuli-
kin samalla kertaa kaksi hehkeää nuorta neitolammasta. 
 
Onneksi tytöntypykät osoittautuivat myös oikein muka-
viksi otuksiksi. Nekin tykkäsivät loppujen lopuksi rapsut-
tamisesta ja halimisesta oikein paljon, vaikka Pippuri-
neito ensin meinasikin hieman hommaa protestoida ja 
muka pökätä pienellä päällään rapsuttajaa. Neidon mie-
lenilmaus kyllä tahtoi enemmänkin huvittaa kuin pelot-
taa, vaikka pelottavaksi homma oli kai tarkoitettu. Mutta 
Pippurikin rauhoittui kesän kuluessa ja oppi nauttimaan 
rapsuttelusta mielin määrin. 
 

Lampaat matkalla uuteen kotiin Kirsin, Caritan, 
Saijan ja Saran kanssa 
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Loppujen lopuksi tytöt eivät kerinneet olla ihmisten ilona Koululla kuin parisen kuukautta ja pojanjunttu-
ra parisen viikkoa pitempään, kunnes kuului ilouutisia, että kesävieraista tulikin kokonaan livolaisia. Ala-
vainion Kirsi ja Vesa olivatkin ostaneet ”ruohonleikkurit” tekemään maisemanhoitotöitä heidän mailleen. 
Elokuun puolivälissä lampaat sitten muuttivatkin uuteen kotiinsa. Siellä olikin jo ulkoaitaus valmiina 
koppeineen ja syksyn kuluessa lampaille valmistuvat myös omat tilansa vanhaan navettaan. Kyllä siellä 
saavat meidän kesäasukit hyvän kodin sekä kaipaamiansa rapsutuksia ja halauksia osakseen vaikka millä 
mitoin. Kirsi kertoikin jo, että eläinten iltaruokkimisiin ja –huolehtimisiin on alkanut mennä reilusti 
enemmän aikaa kuin ennen. Tietysti eläinperhettä on nyt enemmän, mutta luulen, että on niillä rapsutta-
misillakin jotain tekemistä asian kanssa..  
 

MiPe 
 

 
 
 

Lentopalloleiri 
 
Perjantaina 24. heinäkuuta saavuimme neljättä kertaa pidettävälle Livon lentopalloleirille. Meidän leiri-
läisten lisäksi mukana olivat loistavat ohjaajat Tarmo ja Kauko. Tällä kolmen päivän leirillä olisi luvassa 
lentopallon peluuta, uimista, makkaranpaistoa ym. 
 
Heti saapumisen jälkeen otimme Kau-
kolta pallon ja pistimme beach-
kentällä lentopallopelin pystyyn. Oli 
aurinkoinen päivä joten pelissä tuli 
kuuma. Pelin päätyttyä lähdimme li-
kaisina ja hikisinä kulkemaan kohti 
Livo-jokea, jossa pulahdimme uimaan. 
Sitten oli vuorossa iltapala. Iltapalan 
jälkeen jokaiselle jaettiin Pohjois-
Suomen Erämessujen sponsoroima T-
paita, johon töpötimme lentopalloleirin 
logon. 
 
Pelasimme taas lentopalloa. Pelin ai-
kana Kake ja Tare olivat sytyttäneet 
nuotion makkaranpaistoa varten. Mak-
karanpaiston jälkeen oli aika mennä 
nukkumaan. 
 
Lauantaiaamuna herätys oli kahdeksalta. Söimme aamupalan ja lähdimme pelaamaan lentopalloa. Tiuk-
kojen matsien jälkeen oli vuorossa saappaanheittokisa. Paras tulos oli 24 metriä. Sitten söimme lounaan ja 
lähdimme uimaan. Myös Tare ja Kake uskaltautuivat veteen. Pitkän polskuttelun jälkeen siirryimme taas 
beach-kentälle pelaamaan. Myöhemmin kaikki osallistuivat tikkakisaan. Välillä pelasimme sisällä pingis-
tä, koronaa ja korttia. Iltapäivällä monien pelien päätyttyä halusimme taas uimaan. Vesi oli viilentävää 
kuumalla päivällä. Kun palasimme uimasta, saunoimme ja söimme iltapalaa. Myöhään illalla paistoimme 
makkaraa.  
 
Viimeinen leiripäivä alkoi kahdeksalta. Siivosimme pedit ja siirryimme ulos pelaamaan. Ilma oli kylmä ja 
sateinen. Pelissä toisessa joukkueessa pelasivat pojat ja toisessa tytöt sekä Tarmo ja Kauko. Lopuksi pi-
dimme lopputilaisuuden ja jaoimme palkinnot kilpailujen voittajille. Leiri oli mukava mutta liian lyhyt. 

 
Janika, Milla, Veera ja Saara 

Lentopalloleiriläiset ohjaajineen vuosimallia 2009 
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Koulutuksia aloitteleville ja edistyneemmille tietokoneen käyttäjille 

 
Kehittämiskeskus Pohjantähden Kohti sähköistä liiketoimintaa -hankkeen koulutukset jatkuvat 
kesän tauon jälkeen. Toimintaryhmä JoMMan rahoittama hanke järjestää syksyn ja talven aika-
na runsaasti koulutuksia niin aloitteleville kuin edistyneemmille tietokoneen käyttäjille. 
 
Edistyneemmille tietokoneen käyttäjille on luvassa mm. Excelin ja Wordin koulutuksia, jotka jär-
jestetään sekä uusimmalla Office 2007 -paketilla että vanhemmalla 2003-versiolla. Tietokoneen 
ajokorttikoulutuksista järjestetään Kansalaisen @-kortti, joka alkaa syyskuussa ja se järjeste-
tään kahtena iltana viikossa. Koulutus sopii kaiken ikäisille aloitteleville tietokoneen käyttäjille ja 
myös jonkin verran konetta käyttäneille. 
 
Hankkeen nettisivuilta osoitteessa http://pt.pudasjarvi.fi/projektit/kosli voi käydä katsomassa 
kaikkien koulutusten ajankohdat ja sisällöt.  
 
Mikä ihmeen @-kortti?  
Kansalaisen @-kortti on kaiken ikäisille ihmisille sopiva, riippumatta siitä, onko työelämässä tai 
vaikkapa eläkkeellä. Kurssilla opetellaan mm. tietokoneen peruskäyttöä, internetin ja sähköpos-
tin käyttöä sekä tekstin kirjoittamista tai vaikkapa joulukorttien tekemistä tietokoneella. 
 
Ajokorttikoulutuksessa on mahdollista osallistua myös yksittäisiin osiin. Tällä kertaa järjestetään 
käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta, internet ja sähköposti, tekstinkäsittely sekä esitysgrafiikka. 
Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta -moduulissa opetellaan tietokoneen peruskäyttöä, internet ja 
sähköposti -moduulissa opetellaan mm. internetin peruskäyttöä, pankkipalveluiden käyttöä sekä 
sähköpostin peruskäyttöä. Tekstinkäsittely-moduulissa opetellaan kirjoittamaan ja muokkaa-
maan tekstiä, kurssin jälkeen voi sitten vaikkapa kirjoitella oman romaanin tietokoneella. Esitys-
grafiikka-moduulissa tehdään mm. tietokoneella katseltavia esityksiä tai vaikkapa paperille tu-
lostettavia kortteja ja kutsuja.  
 
Rohkeasti mukaan koulutuksiin! 
Valitettavan usein kuulen puhuttavan, että joku haluaisi osallistua koulutukseen, mutta ei uskal-
la. Koulutusten ideahan on juuri siinä, että niissä opitaan ja opetellaan, eikä asioita tarvitse osa-
ta etukäteen. Älkää siis turhaan arastelko osallistua koulutuksiin, vaan reippaasti vaan mukaan 
ja houkuttele kaverikin! 
 
Vielä voi esittää toiveita 
Koulutukset ovat pääsääntöisesti Kurenalla, mutta mahdollisesti joitakin ensi vuoden koulutuk-
sia voidaan pitää myös sivukylillä. Koulutusten aikataulut on suunniteltu hankkeen loppuun, ensi 
vuoden toukokuulle asti. Vielä on kuitenkin mahdollista esittää toiveita järjestettävistä koulutuk-
sista ja niiden ajankohdista. Suurin osa koulutuksista voidaan toteuttaa jopa alle kolmen hengen 
ryhmille. Mikäli osallistujia on alle kolme, voidaan useimmat koulutukset järjestää tiivistettynä. 
Esimerkiksi viiden illan pituinen koulutus voidaan tiivistää neljän illan pituiseksi, koulutuksen 
osallistumismaksu pysyy kuitenkin samana. 
 
Koulutuspassilla edullisemmin koulutuksiin 
Uutuutena hankkeessa on koulutuspassi, jolla voi osallistua hieman edullisemmin koulutuksiin. 
Yhdellä passilla voi saman yrityksen tai yhdistyksen eri henkilöt osallistua koulutuksiin. Hank-
keen nettisivuilta voi katsoa lisätietoja myös koulutuspassista, lisätietoja saa myös allekirjoitta-
neelta puhelinnumerosta 040 537 2852. 
 

Jenny Kangas 
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Arolanseudun osuuskunta 

 
Arolanseudun koneosuuskunta 
kokoontui osuuskunnan kokouk-
seen Livokkaan tiloihin lauantaina 
15.8.2009. Edellisestä kirjoihin 
merkitystä kokouksesta oli ku-
lunutkin jo reilut kolme vuosi-
kymmentä. 1.1.1977 osuuskunnan 
toiminta päätettiin lopettaa ja ka-
lusto myydä. 
 
Näitä päätöksiä ei kuitenkaan pan-
tu täytäntöön kun vähän myöhem-
min tultiin uusiin ajatuksiin: Vähä-
län maalla olevan kalustosuojan 
katto päätettiin uusia. Laitettiin 
peltikate entisen pärekaton päälle. Ja osuuskunta jätettiin purkamatta.  
 

*** 
 
Arolanseudun koneosuuskunnan perustava kokous on pidetty Arolassa 22.2.1947. Kokouksessa perusta-
misasiakirjan ovat allekirjoittaneet Jaakko Uusi-Illikainen, Kalle E. Puhakka, Arttu Niskala, Alex Haara-
hiltunen, Urho Roininen, Anni Siuruainen ja Anna Törmänen.  
 
Osuuskunnan hallitukseen valittiin Jaakko Uusi-Illikainen puheenjohtajaksi, Urho Roininen varapuheen-
johtajaksi ja Anni Siuruainen sihteeriksi. Hallituksen varajäseniksi valittiin Arttu Niskala ja K.E. Puhak-
ka. 
 
Osuuskunnan toimialueeksi määriteltiin Keski-Livon ja Ala-Livon välillä oleva Mutkalasta Pöhölään 
ulottuva kylän osa-alue. Aijemmin ko. alueen viljelijöiden viljanpuinnit oli suoritettu joko Ala-Livon ko-
neosuuskunnan tai Livon koneyhtymän kalustolla riippuen siitä mistäpäin koneet olivat aikaisemmin jou-
tuneet. Kuitenkin tietysti vasta sen jälkeen kun oman alueen puinnit oli tehty. Yleensä syksy oli silloin jo 
pitkälle kulunut ja parhaat puintikelit takanapäin. 
 
Osuuskunnalle hankittiin Teijon Iso Paavo-merkkinen puimakone kuljetusrattaineen ja voimanlähteeksi 
polttoöljykäyttöinen 8 - 10 hv BMV maamoottori jonka käynnistäminen tapahtui puhalluslampun avulla. 
Puimakoneen ostohinta oli 60 000 markkaa ja moottorin 68 000 markkaa. O.L. Talousseuran kautta on 
konehankintoihin saatu 28 000 markan avustus. 
 
8.3.1947 Oulun läänin lääninhallitus on vahvistanut Arolan seudun koneosuuskunnan r.l. säännöt. 
20.4.1947 pidetyssä kokouksessa on päätetty rakentaa konesuoja K.E. Puhakan maalle Vähälään. "Maa-
palanen luovutettiin koneosuuskunnalle ilman vuokraa 50 vuoden ajaksi. Suoja päätettiin rakentaa jo tä-
män vuoden aikana lautarakenteisena. Kukin osakas tuopi 6 kpl puita koko 6 mt. päästä 6 tuumaa." 
 
2.5.1948 pidetyssä kokouksessa on käsitelty mm. palovakuutusasioita. Moottorille päätettiin ottaa 75 000, 
ryskylle remmeineen 75 000 ja konehuoneelle 20 000 mk:n vakuutus. Vakuutus päätettiin ottaa heti. Hal-
kosirkkeli on hankittu v. 1952. 
 
Puintikalusto oli käytössä joka syksy lähes 30 vuotta. Paitsi osakkaiden puinnit, käytiin puimassa myös 
Ylitimon ja Vesalan, sekä monina syksyinä myös Savelan, Karsikon, Käkelän, Naavalan ja Alavainionkin 
puinnit. 
Koneiden siirto puimalanssilta toiselle oli kohtalaisen "töisevä" työvaihe. Koneet oli nostettava kuljetus-

Osuuskunnan uusi hallitus: varajäsen Eino Siuruainen, varajäsen Teuvo Tör-
mänen, sihteeri Kauko Uusi-Illikainen, puheenjohtaja Sauli Roininen sekä 

varapuheenjohtaja Pekka Törmänen. 
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pyörille ja varsinkin vielä 1950-luvulla "hevosvetoaikana" korkean ryskyn pystyssä pysymisen varmista-
minen kuljetuksen aikana vaati väkeä tukitoimiin. Tiet ja kuljetusväylät kun eivät tuolloin olleet vielä 
tasaisia eikä päällystettyjä. Muistitiedon mukaan ryskykuljetus on kerran päässytkin kaatumaan Kissa-
mutkassa Roinisen ja Arolan talojen välillä. 
 
Koneiden joen yli kuljetus oli varsin vaativa operaatio. Alkuaikoina, kun lauttaa ei ollut käytettävissä 
ylikuljetukseen käytettiin kahta rinnakkain yhteen sidottua venettä. Veneiden päälle poikittain oli tehty 
lankuista raiteet, joiden päälle konekuljetus miesvoimin jokitörmältä siirrettiin. Kun kuljetus oli saatu 
soudetuksi vastarannalle, siirrettiin se edelleen miesvoimin "turvallisesti" veneiden päältä maalle ja sitten 
taas hevosvoima käyttöön. Tämä operaatio tehtiin kaksi kertaa joka syksy, jos puitavaa oli joen molem-
milla puolilla. Kun traktori 1950-luvun loppupuolella saatiin kuljetus- ja voimakoneeksi ja lautta joen 
ylikuljetusvälineeksi, tämä työvaihe ratkaisevasti helpottui. 
 
Kolmenkymmenen vuoden aikajaksoon sisältyy parempia ja huonompia satokesiä. Vuodet eivät ole olleet 
veljeksiä. Kun parhaina satosyksyinä puitiin yli 500 säkkiä viljaa ja useampia satoja kiloja timotein sie-
mentä, niin huonoimpina vuosina tulos saattoi jäädä hyvinkin vaatimattomiksi: 11.11.1962 pidetyn koko-
uksen pöytäkirja toteaa: "Viljaa kuluneena katovuonna puitu 52 säkkiä, heinänsiementä 28 kg”. Vuosit-
tain päätetty puintitaksa perustui yleensä puituun jyvämäärään, ns. säkkitaksa. Katovuosina joskus käytet-
tiin aikaan perustuvaa taksaa, ns.tuntitaksa. 
 
Koneenkäyttäjä oli osuuskunnan puintikaudeksi kerrallaan palkkaama ammattimies, joka valvoi koneiden 
siirrot ja kuljetukset, huolehti kaluston kunnosta ja voitelusta, hoiti säkkien vaihdot ja kirjanpidon ja puin-
tien päätyttyä huolehti kaluston talvikuntoon ja -varastoon laittamisen. Pitkäaikaisin "masinisti" on ollut 
Olavi Uusi-Illikainen. Muutamina puintikausina tätä tehtävää ovat hoitaneet myös Eino Ikonen, Aarne 
Uusi-Illikainen ja Eevert Haarahiltunen. 
 
Osuuskunnan perustamisesta (1947) saakka sihteeri-rahastonhoitajan tehtäviä hoitanut Anni Siuruainen 
jättäytyi pois tehtävästä. Kokouksessa 27.9.1959 tilalle valittiin Teuvo Törmänen. 
 
21.8.1960 pidetyssä kokouksessa "Koneiden säilytyshuoneen ovet päätettiin laittaa sellaiseen kuntoon, 
että ne saadaan kunnollisesti lukituksi ja asiaton huoneeseen sisälle pääsy tulee estetyksi." 
 
7.9.1964 kokous: "Ei-jäsenten puintitaksaksi päätettiin 1,60 mk/säkki kun käytössä on moottori, rysky ja 
osuuskunnan puolesta 1 mies. Jos käytössä on rysky ja osuuskunnan puolesta mies on puintitaksa 1,40 mk 
säkiltä. Pelkän ryskyn vuokra 0,80 mk/säkki. Koneenkäyttäjän palkka 15 mk/päivä." 
 
Jaakko Uusi-Illikainen hoiti puheenjohtajuutta vuoteen -66 saakka. 10.10.1966 puheenjohtaja-
isännöitsijäksi on valittu Eevert Haarahiltunen. 20.10.1970 Valittu Olavi Uusi-Illikainen puheenjohtajak-
si.  
 
Viljaa viljeltiin kylän talojen pelloissa säännölli-
sesti 1960-luvulle. Parhaimmillaankin sen viljely 
oli pienimuotoista, vain oman karjan ja talouden 
käyttöön tarkoitettua. Nurmiviljelyn edelleen 
voimaperäistyessä viljanviljely väheni ja -70-
luvulla loppui. 
 
Arolan seudun koneosuuskunnan puimakoneella 
on puitu viimeksi syksyllä 1974 Olavi Uusi-
Illikaisen puimalanssilla Pöhölässä. 
 
Tiedot keräili 22.8.2009, 

 
Teuvo Törmänen 

Arolanseudun koneosuuskunnan vaja (kuva: Sauli Roininen) 
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*** 
 
Koneosuuskunta päätti 15.8.2009 kokouksessaan jatkaa osuuskunnan toimintaa vanhojen perinteiden säi-
lyttäjänä. Koska osuuskunnan konesuojaa varten vuokratun maa-alueen vuokra-aika on umpeutunut, hal-
litus päättikin säilyttää osuuskunnan omaisuuden ja siirtää konesuojan Sauli Roinisen omistamalle alueel-
le. Hallitus päätti pitää talkoopäivän lauantaina 19.9.2009 konesuojan siirtämiseksi uudelle paikalleen. 

 

 
 
        

Purojen inventointia ja kunnostusta Livolla 
 
Viime keväänä on alkanut Metsähallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kolmivuotinen 
projekti, Purojen kunnostus- ja inventointi Koillismaalla, joka on jatkoa vuosien 2006 – 2008 Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskuksen, Metsähallituksen sekä useiden yhteistyökumppaneiden Metsäpurojen 
kunnostushankkeelle. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Metsähallitus ovatkin jo vuodesta 1997 
alkaen tehneet yhteistyötä arvokkaiden purokokonaisuuksien säilyttämiseksi ja luonnonarvoiltaan heiken-
tyneiden purojen tilan parantamiseksi Koillismaalla. Tavoitteena on myös ollut selvittää alueen metsäpu-
rojen tilaa ja kehittää niiden inventointi- ja kunnostusmenetelmiä. Koillismaan alueella onkin vuosina 
1998 - 2008 inventoitu jo yhteensä 284 puroa, joiden yhteispituus on noin 1059 km. Koillismaan puro-
hankkeet ja kehitystyö ovatkin olleet monin tavoin edelläkävijänä Suomessa. 
 
Käynnissä olevan Purojen kunnostus- ja inven-
tointi Koillismaalla –hankkeen aikana on tavoit-
teena mm.  

- kunnostaa 4 – 6 metsätalouden ja muun 
ihmistoiminnan vaikutuksesta kärsinyttä 
puroa 

- testata uusia menetelmiä ja ottaa niitä 
käyttöön purojen kunnostamiseksi 

- siirtoistuttaa taimenia puroihin, joista kan-
ta on hävinnyt 

- inventoida Pudasjärvellä, Taivalkoskella 
ja Kuusamossa noin 100 puroa 

- alueen tiedossa olevien purojen raakku-
kantojen inventointi ja mahdollisesti löy-
tää muutama ennestään tuntematon raak-
kuesiintymä 

 
Pudasjärvellä purojen inventointeja tehdään Livojoen valuma-aluella, jonka alueella inventoivat kaksi 
puroinventointityhmää. Toinen ryhmä on inventoinut Livojokeen laskevia puroja Rytingistä ylöspäin ja 
toinen Rytingistä alaspäin. Tälle kesälle on Livon alueelta/läheltä inventoitu Kirsioja, Länsihaara, Kaah-
lo-oja, Ruosteoja ja Kuvaijaoja. Juominkioja on inventoitu jo aikaisemmin. Tehtyjen inventointien jäl-
keen on syyskuussa tarkoitus jo aloittaa Kaahlo-ojan kunnostus. 
 
Tässä hankkeessa kunnostuksia suunnataan enemmän yksityismaiden puroille, koska tavoitteena on saada 
kokemuksia maanomistajasuostumusten hankkimisen vaikutuksista suunnitteluun sekä varmistaa yhte-
näisten purokokonaisuuksien kunnostaminen. Joten jos tiedossa on mahdollisia purokunnostuskohteita 
Livojoen alueella, niin voi ottaa yhteyttä numeroon 040 – 533 7591.  
 
(Jutun pohjana on käytetty Purojen kunnostus- ja inventointi Koillismaalla –hankkeen projektikuvausta sekä projektin työnte-
kijän Matti Suoannon kertomaa) 

Livolla on kesällä 2009 inventoitu mm. Ruosteoja 
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Kun me Aaron kanssa äitienpäiväkakku tehtiin 
 
Elettiin kevättä 2009 huhti - toukokuun vaihteessa, kun Minna soitteli että 
laittaisivatko miehet äitienpäivälounaan. Mietiskelin siinä noin kolme sekun-
tia ja lupasin (tottakai). Soittelin Aarolle ja Niilolle alkaisivatko he kaveriksi 
ja mikä ettei, molemmat tuumivat.  
 
Koitti äitienpäivän aatto ja me pojat pyyhällettiin koululle keittiöön ja alettiin 
valmistelut. Olin kuulemma luvannut Minnalle, että ruokana on perunoita, 
savulohta, tillikastiketta ja täytekakkukahvit. No siinä sitä oltiin, kun luvattu 
niin luvattu. Ensin päätettiin että ainakin perunat kuoritaan; senhän me 
opimme armeijassa. Lohen savustuksen lupasin suorittaa kotona Kirsikan-
kaassa. 
 
Kun perunat oli kuorittu Niilo joutui lähtemään kotia. Aaron kanssa alkoi 
täytekakun teko. Kyselin että oletko sinä paljon leiponut, koska itellä se oli 
jäänyt ihan minimiin. Ei me kumpikaan oltu täytekakkua tehty, mutta syöty 
oltiin ja sehän on jo paljon. Sirpa oli onneksi tehnyt valmiiksi pohjat, joten 
eikö muuta kuin leikkaamaan, kostuttamaan, täytettä väliin ja kermavaahtoa. 
Kermavaahdon tekokaan ei ole niin yksinkertaista, miltä se emäntien tekemä-
nä näyttää, tahtoo nääs räpistä. 
 

No, aikanaan kerma vaahtoontui, ja saatiin käyttöön ja kakussa alkoi olla 
korkeutta sopivasti. Aaro meinasi, että oikaistaan nuo reunat, minä sanoin 
että rappari oikoo mitä muurari mutkaa tekee (eli kermavaahdolla oikais-
taan ja niin tehtiin. Seuraavaksi alkoi koristelu. Otettiin suklaalevy ja pe-
runankuorintapuukolla raapattiin koristeet päälle ja reunoihin pätkittiin 
lusikalla suklaamurusia ja kakku oli valmis. 
 
Sunnuntaina hyvissä ajoin taas keittiölle. Lohet olin savustanut jo aamulla 
ja ne ootteli foliossa. Perunat kiehumaan ja kastikkeen tekoon. Eipä ollut 
harmainta aavistustakaan miten se tehtäis. Laitettiin muutamia kanan-
munia kiehumaan ja alettiin kattilassa kermaa lämmittämään. Koko ajan 

mietitittiin mitä nyt. Vain eiköhän mittää kun jokunen tunti oli hämmennelty ja laitettu kastiin sitä sun 
tätä ja tietenkin tilliä ja runsaasti mielikuvitusta, oli kastike valmis ja perunat kypsiä. Juuri kun saatiin 
pöytä katettua ja kahvit termareihin, alkoi äitejä saapua paikalle. 
 
Vielä pikavauhtia ravatit kaulaan ja äitejä vastaanottamaan ja 
kukittamaan. Kun kaikki alkoi olla paikallaan pidin puheen ja 
sanoin että tämä ruoka on Aaron ja minun tekemää eikä sitä 
ole pakko syödä. Kaikki kuitenkin uskaltautui syömään ja jopa 
hakemaan lisää. Samoin kahvit ja kakku kävivät hyvin kau-
paksi.  
 
Kehuvat muka että oli hyvä ateria. Hyvää se oli meistäkin 
valmistajista vaikka itse sanon. Kiitoksia äitienpäiväkävijöille! 
Ensi keväänähän me ollaan jo kokeneita konkareita tähän 
hommaan. 
 
Kaikille oikein hyvää loppukesää ja syksyä    
 

Alpo 
 

Alpo ja kakun teon riemua! 

Ja hienohan se kakusta tuli! 

Äitienpäivälounasvieraita oli noin 20 hlöä 
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Livolla kulkevien linja-autojen aikataulut 
 

Livo - Pudasjärvi 
 

Ajopäivät Lähtö Perillä Voimassa Kesto Linja/Vuoro 
Koulp Ti -P 08:15 08:50 17.10.2008 asti 00:35 vakio Pärjänsuo - Pudasjärvi 

   27.10. – 23.12.2008   
   5.1. – 27.2.2009   
   9.3. – 29.5.2009   
      

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

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

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

 
 

Pudasjärvi - Livo 
 

Ajopäivät Lähtö Perillä Voimassa Kesto Linja/Vuoro 
Koulp 11:45 12:15 17.10.2008 asti 00:30 vakio Pudasjärvi - Ruuhensuo 

   27.10. – 23.12.2008   
   5.1. – 27.2.2009   
   9.3. – 29.5.2009   
      

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

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

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

 

Aikataulut koottu internetsivuilta: www.matkahuolto.fi 



 24 

Vitriinistä se lähti… Näyttelyjä Livon koululla 

 
Viime talvena Salmelan Vesa kyseli, että tarvitaanko Koululla 
vitriinikaappia, Syötteellä olisi kuulemma ylimääräinen. Tietysti 
vastasin, että tarvitaan, vaikka ei ollut mitään hajua sillä hetkellä, 
että miten sitä hyödynnettäisiin… 
 
Talven ajan vitriini pölyttyi puutyöluokassa, kunnes kevään ja 
kesän tullen puutyöluokkaa piti alkaa tyhjentämään. Siinä vaihees-
sa jotain oli jo hahmottunut vitriinin käyttötarkoitukseksi ja jossain 
asteella haaveilin jo jotain näytille kaappiin. Sirpa puhdisteli kaa-
pin ja siirsimme sen saliin. Hyllyt näyttivät aluksi niin tyhjiltä, että 
laittelimme siihen Sirpan kasvattamia kukkia myyntiin.  
 
Muutama viikko vierähti, kunnes Riihiahon Pirjo ehdotteli, että jos 
hän voisi tuoda Koululle jotain hänen maalaamiaan tauluja näytil-
le. Ja sehän meille passasi, sillä meillähän oli hieno vitriini sitä 
varten!  
 
Koko kesän saimmekin sitten ihailla Pirjon kauniita töitä Koululla 
näytteillä. Näyttelyssä oli mukana tauluja, valokuvia ja Pirjon ru-
novihkoja. Osa tauluista ja kuvista oli ihan myytävänä ja osa oli 
lainattu yksityiskokoelmista. Näyttelyssä oli katseltavana myös iso 
albumillinen kuvia Pirjon elämän varrelta. Todella hienoja tauluja 
ja kuvia. Itselleni eniten jäi mieleen hieno auringonkukkataulu, 
jota kuulin kyllä monen muunkin ihailevan. Pirjon näyttely oli 
kyläläisten, mökkiläisten ja muiden asiakkaiden ilona koko kesän, 
lähes elokuun loppuun saakka. Kiitos siitä Pirjo, toivottavasti 
saamme myöhemminkin ihailla töitäsi! Ihan vinkkinä vielä, että 
suoramyynnissä on vielä ainakin muutama Pirjon taiteilema kortti myynnissä… 
 

Pirjon jälkeen näytteille tulee Koulun työntekijän, Jarkko Tarujärven, 
maalauksia ja piirustuksia. Myöskin tämän lehden sivuilta saamme hie-
man esimakua Jarkon töistä, sillä lehden sivuilta löytyy Jarkon piirus-
tuksia. Kannattaa tulla Koululle ihailemaan Jarkon töitä ja ne varmaan 
miellyttävät lastenkin silmää, ainakin sen verran kaunista katseltavaa on 
mm. piknikillä olevat eläinystävykset. Kannattaakin siis tutustua tar-
kemmin Jarkon töihin, kunhan asettelemme ne kaikki näytille. Taiteilija 
varmasti kertoo työnsä lomassa mielellään itsekin töidensä taustaa, jos 
mieliin jotain kysymyksiä tulee taideteoksia katsellessa. 
 
Muutamia muitakin näyttelyaiheita jo mielissä siintää, joten vit-
riinikaappi tuli kyllä todella hyvään käyttöön. Ei välttämättä silloin tal-
vella olisi taas arvannutkaan minkälainen ilonaihe vitriinikaapista vielä 
tuleekaan. Suuri KIITOS siitä Vesalle! 
 

 
MiPe 

Pirjo Riihiahon kauniita töitä 
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Tarina kanttorin päivästä kirkonmäellä 
 
Tämä adjektiivi-tarina (nuotioiltaväki keksi adjektiivit tarinaan tietämättä yhtään etukäteen tari-
nan sisällöstä) syntyi Livon nuotioillassa 12.8.2009 kyläläisten ja seurakunnan väen yhteistyönä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koko tarina on täysin tuulesta temmattu ja ei sisällä ainoatakaan totuuden siementä, mutta 
hauska ja riemastuttava siitä joka tapauksessa tuli. 
 
Tapahtuipa jokin aika sitten punaisessa seurakunnassa kummia. Hiljattain soikean kanttorin työ-
hön tullut kaunis Piiraisen Keijo ihmetteli miksi eräänä kiharana sunnuntaiaamuna venyvä kirk-
ko oli aivan tyhjillään. Nythän on virtaava sunnuntai ja hankalan jumalanpalveluksen pitäisi al-
kaa ihan kohta.  
 
Ihana Keijo kierteli ympäri pulleaa kirkon mäkeä löytämättä ainoatakaan mukavaa ihmistä. Vain 
hauska varis raakkui makeassa männyssä. Keijo otti känttyrästä taskustaan kyttyrän kännykkänsä 
ja päätti soittaa kuumalle kirkkoherra Oskarille. Eihän tällainen ihmiskato voi olla mahdollista, 
tuumaili rakas Keijo. Useista helteisistä yrityksistä huolimatta ilkeä Keijo ei saanut yhteyttä hert-
taiseen Oskariin.  
 
No, kultainen jumalanpalvelushan täytyy pitää vaikka paikalla ei olisi yhtään haisevaa seurakun-
talaista. Ei kun hommiin, tuumasi suurenmoinen ja iloinen kanttori. Keijo laittoi ilkeät soittoken-
känsä jalkaan ja sovitteli voittamattoman takamuksensa vetelälle soittopenkille. Juuri kun hän oli 
avaamassa nokkelaa suutaan aloittaakseen ensimmäisen ylväkkään virren, hänen tyhmän päänsä 
päälle tippui vihreää vettä. Mitä ihmettä nyt tapahtuu, ihmetteli livolainen kanttori. Jostain kau-
kaisuudesta hän kuuli jotain pöliseviä ääniä. Keijo tunsi kuinka hänen koko tulinen kehonsa alkoi 
täristä. Herää lasinen Keijo, herää!  
 
Kaatuva Keijo avasi sairaat silmänsä ja huomasi olevansa viitseliään nuotioiltaväen ympä-
röimänä. Hän olikin nukahtanut kesken vitsikkään nuotioillan makkaraisen iltaohjelman ja olikin 
nähnyt vain pippurista unta. Häntä oltiin herätelty vesisangon ja ravistelun kera hereille. Sen 
pituinen tämä tarina. 

 
Marko Väyrynen 
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Livon kylän uudet asukkaat – Sonja ja Kari 
 

Tässä kevään taittuessa huomasimme, että Karsik-
koperän tienhaaraan ilmestyi iloksemme postilaa-
tikko… Joten otimmekin asiasta selvää ja kuu-
limme, että Törmäsen Kari oli Sonja-vaimonsa 
kanssa ostanut paikan. 
 
Saavumme Minnan kanssa Karsikkoperälle, jossa 
meidät otetaan lämpimästi vastaan. Ensiksi ihaste-
lemme pihapiirissä lempeää kissaa ja lampaita, 
jotka olivat haassa. Löytyypä sieltä isojen lampai-
den seasta vauvalammaskin. 
 
Hiljalleen jutustellessamme kuulemme, että Kari 

ja Sonja ovat tavanneet toisensa työn merkeissä. He ovat molemmat seminologeja, keinosie-
mentäjiä. Heidän työnsä sijoittuu aika laajalle alalle tätä Pohjois-Suomea. Välillä on pitkiä 
ajomatkoja, mutta tällä hetkellä ainakin työ tuntuu mukavalle. Myös asiakkaat, siis karjojen 
omistajat, tuntuvat näin pohjoisessa tosi mukavilta, joten se antaa työhön lisää intoa. Työhän 
se toikin Karin ja Sonjan tänne meidän suuntaan asumaan. 
 
”Aikamme katseltuamme ja mietittyämme päädyimme Livolle. Aluksi asuimme Ylitimossa ja 
olemme hiljalleen miettineet tänne asettumista”, kertoo Sonja, joka on kotoisin Nivalasta. 
”Myös talven asustelemme Ylitimossa, koska vielä tämä tuntuu vähän kylmälle asua, kaikki 
on vielä kesken laittamisen”, Sonja jatkaa, sillä eihän sitä ole vielä yhdessä kesässä ehtinyt 
kaikkea laittaa. Mielissä siintää mahdollisesti myös kokonaan uuden talon rakentaminen. 
Haaveita on siis paljon, Karin mielestä tosi paljon. Elämähän on unelmia ja haaveita täynnä! 
Mutta kaikki ajallaan… 
 
Paikkana tämä on oikea rauhan tyyssija. Kaunis luonto 
on ympärillä ja sieni- ja marjametsät lähellä. 
 
Lopuksi vielä ihailemme haassa olevia söpöjä lampaita 
ja käymme jokirannassa, jonne kissat (ja ovat muuten 
tosi ihania!) viipertävät meidän mukaan. 
 
Kyllä on ollut mukava jutella ja nuoret antaa meille 
koko kylälle intoa ja toivoa.  
 
Kiitos Sonjalle ja Karille mukavasta lauantain iltapäi-
vän hetkestä! Rauhaisia ja leppoisia hetkiä teille toi-
vottelee, 

 
Ulla ja Minna 

Karsikon lammaskatrasta. 

Karsikon uusi isäntäväki, Kari ja Sonja kissoineen. 
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Kimara ja MP-team edelleen Livon valtiaita 
 
Jo kahde ksantena suvena peräkkäin pelattiin lentopallon kyläsarjaa 
Livolla. Säät ovat olleet suosiollisia joka kerran, niin myös nyt, kun 
kolmetoista joukkuetta melskasi pitkän päivän lauantaina 18. heinä-
kuuta 2009. Vaikka tapahtumapäivää on siirretty parilla viikolla koh-
ti syksyä päällekkäisyyksien vuoksi, ovat ilmojen haltijat huomioi-
neet tämän ja rukanneet myös omaa kalenteriaan samaan suun-
taan!!!(?)  
 
Pelikentät saatiin aika sypäkkään kuntoon Livokkaan huolehtiessa 
nurmen leikkuusta. Itse kävin useampana päivänä rajoja merkkaile-
massa ja verkkoja laittamassa. Laakkosen Janne ja Tolopan Hanski-
kin ilmaantuivat avukseni loppusuoralla. Edellä mainittu tuli mukaan 
suoraan lapin rundilta!!!? Pudasjärven kaupungin(ikävä kyllä; mie-
luiten kunta!!!!) toimesta kävi rajoja vetämässä ystäväni Salonpään 
Matti apureineen; thanks!!! 
 
Livon kyläsarja on koko perheen tapahtuma monine oheistapahtumineen. Päivän kruunaa kovasti kehuja 
saava ruokailu puoliltapäivän. Ottelut keskeytetään muista turnauksista poiketen tuoksi ajaksi koko-
naan!!! Vaikka koko väkimäärä potaltaa syömään aika lyhyen ajan sisällä, palvelu pelaa hämmästyttävän 
sutjakasti.  
 

Henkilökohtaisesti kirjoittelen tätä kaino puna poskilla, sillä niin 
lämmintä kohtelua olen osakseni saanut Livon naisilta!!! Nytkin 
kiireistään huolimatta heillä oli aikaa henkilökohtaiseen palveluun 
kun lohikeittolautaseni vietiin pöytään asti!!! (Puhuteltiinpa jopa 
pomoksi!!!!!!) Pöydässä ruokailleille tyttöpelaajilleni en malttanut 
olla mainitsematta että katsokaapa minkä kohtelun minä saan tällä 
kylällä!!! Kertoivat huomanneensa asian jo aiemmin!!!! KIITOS, 
valitettavasti turnauksen loputtua minulla oli niin kiire että en ehti-
nyt teidän varttuneempien tyttöjen pakeillä enää käydä, mutta ei-

kun eteenpäin sanoi mummo lumessa!!!  
    
Tällä kertaa naisten sarjaan ilmoittautui peräti seitsemän joukkuet-
ta, se on hyvä luku kun alkuvuosina oli siitä siihen että saadaanko 
heille sarjaa pystyyn ollenkaan. Tämänkertaisista joukkueista kol-
me saapui Oulun seudulta Perttulan Pirjon toimien tuloksena. Vali-
tettavasti Livon naiset eivät saaneet omaa joukkuetta, vaan osa 
heistä pelasi Tiikereiden joukkueessa. Tämä asia tulee korjata tule-

vaan kesään ja turnaukseen mentäessä (piste com!!!). Ilmoittautukaa tytöt ja naiset mukaan tulostanne 
mahdollisimman hyvissä ajoin Pirjolle. Ja mielellään mahdollisimman sitovasti sillä oletan että Pirjo olisi 
siitä mielissään, tämänkinkertaisten kokemustensa takia!!! Ei livolaisten vaan Tiikereiden vuoksi!!! Mu-
kaan Livon porukkaan pääsee kaikki ne joilla on lentopallotaitoa ja jotain Livosidonnaisuutta; olkoon se 
mitä tahansa (iso suositus on se että kertoo tuntevansa allekirjoittaneen???)!!!  
  
 
Tämänkertaisen turnauksen otteluohjelma oli sellainen että jokainen joukkue kohtasi toisensa siten että 
pelattiin kahdesta voittoerästä ja jokaisesta voitetusta erästä sai pisteen. Kaksi parasta joukkuetta pelasi 
sitten vielä huipennuksena loppuottelun Hempan Pokaalista, mitaleista ja paikallisen taitajan tekemästä 
Venttivaapusta. Ko. vaapulla on voitettu mm. hauenuistelun EM-kisat!!! Vaaput tekee Illikaisen Eppu 
Livolta ja Hempan Pytyn takaa löytyy kovan luokan urheilumies jolla on perheineen kesämökki Livolla!!!  
 

Kimara (vas.) vastaan Futis Alfa Venus 

Mp:n Matti passaa ja Martti lyö ja 
Livon torjunta on myöhässä. 
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Kun tuntien tiimellys oli takana, riemukkaine onnistumisineen ja lajiin 
kuuluvine epäonnistumisineen, syynättiin pisteet. Kun ne olivat ynnätyt 
ja vielä tarkistettu, huomattiin että tulokset olivat seuraavat:  Kimara 
12p, 2. Ouluttaret 11p, 3. C-tytöt 7p(!!!), 4. Pallomuorit 6p, 5. Tiikerit 
5p, 6. Alfa Venus 4p, 7. Futis Alfa Venus 3p.  
 
Loppuottelussa lakeuksilta kasattu Kimara piti parin edellisvuoden 
valtikkansa tiukan jatkoerän jälkeen, joka päättyi 17-15!!! Joukkueessa 
pelasivat: Mervi Luokkanen, Tuula Kimpimäki, Henna Riekki, Anri 
Spets, Anna Toljamo ja Sirkka Tolonen. Pytyn he jättivät talvehtimaan 
Livon koululle. 
 
C-tytöistä sen verran että he ovat yläasteella opiskelevia 7 ja 8- luokilla 
opiskelevia tyttöjä. Nämä nyt mukana olleet tytöt ovat olleet Livolle 
mukana jo aiemminkin, osa oli nyt jo kolmatta kertaa pelaamassa. 
Valmentamieni C-tyttöjen joukkueessa pelasi tällä kertaa apunani tyttö-
jen valmennuksessa olevat Eija (oma tyttöni) ja Minna (veljeni tyttö). 
 
Miesten puolella oli kuusi joukkuetta ja sarjamuotona samat kuviot 
kuin naisillakin. Miehet otattelivat tasaisia ja tiukkoja pelejä uudesta 
Hempan pytystä. Edellisenä suvena MP-team katkaisi vanhan pytyn 
kulun viidennellä peräkkäisellä voitollaan. 
 
Pelejä seurannut paikallinen ”sikakatsomokin” sai todeta sen että tällä kertaa ei Laakkosen Jannen vara-
miehinen kotijoukkue Livo mitaleille yltänyt, vaikka toisessa pelissään erän riistikin MP-teamilta. Urhei-
lua seuraavat tietävät että korkeanpaikan leirit voivat olla avuksi määrätyissä urheilulajeissa, kun ne teh-
dään oikeaan aikaan. Kaikille ne eivät sovi ollenkaan ja aina on omat riskinsä siinä kun leiri ajoitetaan 
liian likelle arvokisoja. Lienekköhän Livon otteissa näkynyt poissaolojen lisäksi palautumisajan lyhyys 
rankan leirin jälkeen?!?!  
 
Henkilökohtaisesti olen mielissäni siitä kun viikkoja ennen turnausta sain puhelun Rautakosken Keijoksi 
esittäytyneeltä mieheltä. Hän kertoi että heitä olisi mökkiporukka joka on jo vuosia tuumaillut että heillä-
kin pitäisi osallistua Livon kyläsarjaan. Aikamme juteltuamme ilmeni että he ovat sieltä aika likeltä koti-
paikkaani Kokkoa!!!! Eipä ole ennen tutustuttu, mutta urheilu yhdistää!!! Valitettavasti turnauksen aikana 
ei hirveästi ehdi pelaajien kanssa porisemaan, kuten ei nytkään. Toivottavasti kuitenkin Salmelan Törmän 
porukka viihtyi karkeloissa harrasteporukallaan, ja on mukana tulevanakin suvena hyvähenkisellä jouk-
kueellaan  

 
Muutama vuosi takaperin oli porukoita miesten sarjassa enem-
pikin kuin nyt. Silloin saatiin alkusarjan jälkeen pelata kolme 
omaa sijoitusturnausta siten että kovimmt joukkueet turnasivat 
omassa loppusarjassaan, keskikasti omassa ja todelliset harras-
telijat omassa turnauksessaan. Osa pelaajista on kuitenkin sitä 
mieltä että on mukava pelata ns. parempia porukoita vastaan 
jolloin jokaisen pisteen saaminen heiltä on kuin voittaisi pelin.  
 
Oleppa sitten mieliksi kaikille!!! Sitä en ole vuosiin enää yrit-
tänytkään!!!!!!!!!!!!!! Pääasia on mielestäni se että tekee jutut 
siten että itselle ei jää jossiteltavaa. Toki aina palautteita pitää 
kuunnella herkällä korvalla! 
                                                                                                               

Kun tämänkertaisessa turnauksessa kaksi parasta joukkuetta meni finaaliin, niin sarja huipentui suunni-
telmien mukaisesti viimeisille kierroksille, kun kärkipään joukkueet otattelivat keskenään. Huipentuman 
huipentumana oli MP-teamin ja Metsälän kohtaaminen. Siinä edettiin jatkoerään jota mentiin tasapäin 

Tiikerit luomassa yhteishenkeä. 

Livon Sauli Salmela seuraa, kun 
Olli Suorsa taiteilee palloa mesta-
rijoukkueen ilmatilaan. Vastapuo-
lella Miika ja Petri Parkkisenniemi 
ovat tarkkoina kuten myös tuoma-
rivuorossa ollut Keijo Rautakoski 
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aina ratkaisuun asti. Tiedossa joukkueilla oli että se kumpi viimeisen 
erän voittaa, menee finaaliin Hemmilän Esan johtaman Pökön vastusta-
jaksi, ja hävinnyt joukkue sijoittuu sijalle kolme. Niin vain kävi että uh-
rautuvasti pelannut Isomursun Veskun kipparoima Metsälä joutui tai-
pumaan pienimmällä mahdollisella kahden pisteen erolla!!!!! Joskus tätä 
nykyä Suomessa hurjassa nosteessa oleva lentopallo on raakaa, mutta 
lähes aina mielenkiintoista!!!  
 
Iso siivu lentopallon nousun kunniasta Suomessa kuuluu suomalaisen 
lentopallon keulakuvalle ja maailman kaikkien aikojen parhaalle suoma-
laiselle lentopalloilijalle Tuomas Sammelvuolle taustajoukkoineen! Hän 
on työllään ja esimerkillään näyttänyt että kyllä suomalainen ja pudas-
järveläinenkin lentopalloilija pärjää maailmalla!!! Tuomaksen kaksi 
veljeä pelasi nyt Livon sarjassa ja vierailipa paikalla äiti ja isä Sammel-
vuokin! Toivottavasti joskus Tuomaskin ehtii kunnioittaa turnausta läs-
näolollaan!!!?; ja mielellään pelaamassa LIVON JOUKKUEESSA!!!!  
Silloin kyllä allekirjoittanut olisi passarina!!!!!!!!!!!!! 
 
Miesten pisteet: 1. MP-team 10p, 2. Pökkö 9p, 3. Metsälä 8p, 4. Livo 5p, 5. Varma Nakki 2p, 6. Salmelan 
Törmä 1p.  
 
Loppuottelussa MP-team voitti viidellä pelaajalla loppuotteluun joutuneen Pökön erin 2-0  (25-22 ja 25-
23). Mestarit: Matti, Petteri ja Miikka Parkkisenniemi, Esa ”möykkä” Honkanen, Janne Kangaskokko 
sekä Martti Moilanen. Joukkueen ehdoton johtohahmo kertoi olevansa tyytyväinen paisi menestykseen 
myös mm. siihen että hän ei ollutkaan turnauksen vanhin pelaaja, kun Livon joukkueessa vieraillut toinen 
Matti oli kuulemma jopa vähän vanhempi! Kumpi passareista lienee sitten ollut pelissään (ja korkeanpai-
kanleirissään) etevämpi? Sitä tämä tarina ei kerro!!! 
 

Ikähaitari oli turnauksessa melkoinen, joka on hyvä asia!!! Lentopalloa voi 
pelata varttuneemmillakin vuosilla, kuten edelleenkin lentistä  pelaava presi-
dentti Koivisto osoittaa. Paikallisia poikajunnuja kaipaan kyllä näihin turna-
uksiin laajemmassa mittakaavassa, mallia voisi ottaa tytöistä joita oli mukana 
kolme joukkueellista!!! Jonkun pitäisi vaan kerätä porukat, samoin kuin ai-
kuistenkin. Valitettavasti monella porukalla on tilanne se että jos sen ”mana-
geri” on estynyt, jää porukka keräämättä. Kyllähän sen tietysti ymmärtää, 
sillä niin kova ja vastuullinen pestihän se on!!!   
 
Miesten alkusarjassa MP-team voitti Livon, Pökön ja Metsälän erin 2-1, ku-
ten myös Pökkö Metsälän. Kärki on tasoittunut edellisvuosista. Harrastelija-
porukoitakin saisi tulla vielä tulevina vuosina muutama lisää, kuten nyt tuli-
vat mukaan Varma Nakki ja Salmelan Törmä. Naisten puolella tämä asia on 
paremmalla mallilla, sillä näyttää siltä että siellä mukaantulon kynnys on hel-
pompi ylittää. 
 

Mukana olivat SM-liigalaisistamme Petteri Parkkisennniemi, Teppo Heikkilä, Janne Kokko ja Janne 
Kangaskokko. Heistä Teppo on pelannut jopa Siniristilippupaidassakin useita kertoja!!!! Minulle on To-
della suuri juttu se että nämä isompiakin areenoita koluavat kasvatimme vaivautuvat tulemaan erilailla 
organisoimaani turnaukseen!!!! Korostan kuitenkin sitä että Livon kyläsarjassa kaikki pelaajat ovat sa-
malla viivalla!!!!!!!                                                                                                                       
 
Pitkän lentispäivän päätti Livon Lentopallolegendan Pentti Uusi-Illikaisen suorittama palkintojen jako ja 
muutaman vuoden tauon jälkeen Juicen laulama maammelaulu. Tästä on meininki jatkaa kohti uusia ku-
jeita. Kuulemani mukaan iltajuhliin talolle kaivataan piristysruisketta. Itse en ole ollut mukana siellä kos-
kaan, mutta pari vuotta esitin että tanssiorkesterin lisäksi siellä soittas Naavalan Jukan rokkiporukka; 

Sauli Salmelan tyylinäyte. 
 

Petteri Parkkisenniemi tykittää ja 
Hannu Hemilä sekä Sami Salme-
la lähtökuopissa torjuntaa varten 
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RUBA!!! Yhtyeet soittaisivat vuoron perään esim. puoli tuntia kerrallaan. Kun omaa mielimusiikkia soit-
tava poppoo vetäytyy tauolle, niin silloin olisi mahdollista keventää painavaa pörssiään virvokkeisiin, 
syötävään ym. Osa pelaajistakin voisi jäädä yökuntiin Livolle!!!? Kurenalta Nevakiven Mikko rokkimie-
henä linjurilla liikkeelle Livon suuntaan. En epäile että eikö ilta onnistuisi. Itse olen vastuussa lentopallon 
kyläsarjasta, mutta tällaisen idean olen heittänyt ilmoille pari vuotta sitten!!! (Juttu oli hyppivä, koska 
lisäilin asiaa alkuperäisen tekstin lomaan, sorry!! (I know; this is only wolleyball, but i like it). 
 
                                                     Kokko Timppa Livolta (myös kuvat) 
 
 

 
 
 

Aino Salmela – Tolopan Aino 
 

Kesällä meillä oli useampia juhlia. Saimme mm. viettää Ainon 80-
vuotispäiviä. Niinhän se Aino tuumas ensin, että niitä ei kannata juhlia, 
mutta me kyllä porukalla tuumattiin, että kyllä kannattaa. On niin mukava 
laittaa ja kun vieraat tulevat, niin aina nautimme muisteluista ja yhdessä 
olosta. 
 
Livolla on niin mukava kylänväki että tuntui mukavalle kun niin moni jak-
soi tulla tervehtimään. Ainon sisaruksistakin oli suuri joukko, koolla mel-
kein kaikki, vain yksi veljistä puuttui. 
 
”15-vuotiaana lähdin maailmalle, aluksi olin kaupassa töissä. Uiton kokkina 
Mutajoella kolmena keväänä ja siitä siirryin ympärivuotiseksi savotan ko-
kiksi Jakunkankaalle ja Vasikkakosken kämpälle. Siellä hiljalleen löytyi se 
suuri rakkaus, kun löysin Erkin”, kertoi Aino ja jatkaa:” Meidät vihittiin 
21.6.1948, jonka jälkeen siirryimme Livolle asumaan. Syksyllä koulun al-
kaessa aloitin työt Livon koululla vahtimestari-keittäjänä. Lapsia alkoi hil-

jalleen syntyä, joten lopetin työt koululla. Vaari 
halvaantui, joten aloin hoitaa lapsia ja Tolopan 
vanhoja kaiken muun työn ohella.” Myöhemmin 
lapset kasvoivat ja Erkki sairastui MS-tautiin, joten 
hoivaaminen jatkui. 
 
Erkin kuoltua Aino jäi asustelemaan Hannun kans-
sa kahdestaan. Tällä hetkellä kun näkö on huonon-
tunut ja sairauksia on tullut, Hannu on ”kodinhoita-
ja” ja kotiavustajakin käy päivittäin. ”Se on iso apu 
ja pärjää kotona – Kiitos meidän hyville kotiavusta-
jille! Yksin ei enää voisi asua kotona, joten se on 
tärkeä osa elämää. Mukava on asustella omassa 
kodissa ja pyllähtää levolle, kun siltä tuntuu”, ker-
toilee Aino. 
 
Ainolle Voimia, Terveyttä ja Taivaan Isän Siunaus-
ta 
 
Rakkaudella, 
 

 Miniäsi (kuvat kirjoittajan omia)

Aino (os. Kangastalo) syntyi 
Kollajalla 28.7.1929 

Aino lastensa kanssa: Siiri, Liisa, Pirkko, Sauli, Jouko, Ta-
pani, Heikki ja Hannu (Jukka puuttuu) 
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Kesäseuraväkeä (kuva Matti Hankkila) 

Leppoisaa yhdessäoloa Livojokivarressa 
Tapahtumia Livon Superviikolta 18. - 26.7.2009 

 
Superviikko käynnistyi lauantaina Lentopallon kyläsarjan merkeissä. 
Pelaamiseen osallistui tänä kesänä naisten sarjassa seitsemän ja mies-
ten sarjassa kuusi joukkuetta. Peli saatiin pelata pääosin hyvässä sääs-
sä. Näin akkainviikon aluksi saatiin kuitenkin maistaa myös jokunen 
sadekuuro. 
 
Voittajiksi selviytyivät naisten sarjassa Kempeleen Kimara ja miesten 
sarjassa MP-Team. Aivan helposti eivät voitot irronneet. Toisiksi tu-
livat naisissa Ouluttaret ja miehissä Pökkö. Molemmissa tapauksissa 
erona oli vain se ratkaiseva yksi piste. Kolmannet palkinnot menivät 
C-tytöille ja miesten sarjassa Metsälään. 
 

Pelien lomaan Livon koululla oli järjestetty ruokailu, arvontaa, saappaan- ja tikanheittoa. Pelaajat pitivät 
ruokatauon, jotta jaksoivat rehkiä. Kisailut virkistivät lähinnä pelejä katsomaan tulleita.  
 

*** 
 

Livon kesäseurat pidettiin tänä kesänä ensimmäistä kertaa Ku-
renalan rauhanyhdistyksen järjestämänä. Seurat järjestettiin 
sunnuntaina 19.7.2009. Seuroissa palvelivat Jumalan sanalla 
Markku Kangasniemi ja Matti Pennanen Oulusta. Kesäseurat 
kokosivat totuttuun tapaan niin livolaisia, ylilivolaisia kuin ku-
renalustalaisiakin. Käytännön seurajärjestelyt hoituivat livolaisten 
toimesta. Kanttorina toimi Mikko Kärppä. 
 

*** 
 

Maanantaina 20.7. alkoi viisipäiväinen nuorten eräleiri. Leirille osallistui 
noin 30 leiriläistä. Useampikin halukas leirille oli, mutta majoitustilat asetta-
vat leirin koolle ylärajan. Osallistujia oli Pudasjärveltä ja lähikunnista, mutta 
myös Rovaniemen seudulta. 
 
Nuoret saivat opetusta kalastamiseen, retkeilyyn ja metsästämiseen. Leirin 
viimeisenä päivänä oli halutessaan mahdollisuus yrittää metsästäjätutkinnon 
suorittamista. 
 
Varsinaisen opin li-
säksi nuoret pääsivät 
käymään Ranuan 
eläinpuistossa. Myös 

saunominen ja uinti kuului useamman kerran lei-
rin ohjelmaan. Akkainviikon sadepäivä osui leiril-
lä kalastuksen opettelun päivälle. Sade ei kuiten-
kaan menoa enemmän haitannut. Saipahan olla 
kuin kala vedessä. 
 

* * * 
 

Livon kesäpäivässä lentopallon 
kyläsarjaa pelattiin kaikkiaan viidel-

lä kentällä 

Eräleiriläisiä onkikilpailun 
jälkeen laavulla saamassa 

ohjeita iltatoimiin. 

Eräleiriläiset uintivuorossa 
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Eräleiriläiset osallistuivat innolla torstaina 23.7. järjestettyyn yleiseen onkikilpai-
luun. Kilpailu oli järjestetty jo perinteisesti Kesäpilkin oheistapahtumana. Kaikki-
aan osallistuneita oli yli 50 hlöä. 
 
Kilpailun ratkaisi saaliin pituus. Pisimmän yksittäisen kalan sai Sara Lundqvist, 
joka sijoittui 52 cm:n hauellaan nuorten sarjan toiseksi parhaaksi. Kaikkein pisim-
mästi kalaa nosti naisten sarjan voittaja Taimi Knuutinen. Hänen tuloksensa oli 570 
cm. 
 
 
Ohessa tulokset kaikkien saalista saaneiden osalta: 
 
 
 

Nuoret alle 15-v 
1. Lauri Nummela, 251 cm 
2. Sara Lundqvist, 52 cm 
3. Matias Tuohimaa, 36,5 cm 
4. Jere Stenius, 32 cm 
5. Saija Salmela, 30 cm 
6. Jonne Granlund, 20,5 cm 
7. Lauri Tuomaala, 16 cm 
8. Teemu Pekkala, 14 cm 
9. Ossi Puhakka, 11 cm 

 
Naiset 

1. Taimi Knuutinen, 570 cm 
2. Sinikka Mäkinen, 324 cm 
3. Helinä Jakkila, 308 cm 
4. Ensi Aikio, 234,5 cm 
5. Leena Stenius, 188 cm 
6. Terttu Huhtiniemi, 87 cm 
7. Anja Kaarret, 66 cm 
8. Tuovi Puhakka, 17,5 cm 

 
 
 

 
 
Miehet 

1. Esa Ontero, 270 cm 
2. Martti Knuutinen, 214 cm 
3. Pekka Kurttila, 198 cm 
4. Pekka Tuomainen, 172 cm 
5. Rauno Leppänen, 161 cm 
6. Mertsi Stenius, 115 cm 
7. Risto Illikainen, 59 cm 
8. Arto Illikainen, 52 cm 
9. Veli Salo, 37 cm 

 
Veteraanit yli 60-v 

1. Jaakko Kallio, 432,5 cm 
2. Kirsti Mansikkamäki, 228 cm 
3. Pentti Stenius, 170 cm 
4. Aimo Mansikkamäki, 154 cm 
5. Jorma Huhtiniemi, 146 cm 
6. Veikko Meskanen, 139,5 cm 
7. Vesa Kettunen, 92 cm 
8. Anja Kettunen, 88 cm 
9. Esko Uhtaniemi, 86 cm 
10. Pauli Mäntylä, 32,5 cm 
11. Tauno Laakso, 22 cm 

 
* * * 

 
Lasten lentopalloleiri järjestettiin viikonloppuna 24. 
- 26.7.09. Leirille osallistui kaikkiaan 19 nuorta. 
Leirin liikunnallisesta puolesta vastasi Pudasjärven 
Urheilijoiden lentopallojaos. Ruokahuollosta ja ma-
joituksesta huolehti Livokas ry. 
 
Pelaamisen ja liikkumisen väliajoilla oli hyvä pulah-
taa Livojokeen Livon uimarannalla. Uinnin päälle 
eivät nuoret malttaneet määrättömästi lepäillä, vaan 
tulivat jo kentälle odottamaan seuraavaa lentopallo-
harjoitusta. 
 

Anni-Inkeri Törmänen (myös kuvat) 
 

Lentopalloleiriläiset beach-kentällä uintivuoron jälkeen 

Lauri Nummela 
seuraamassa saa-
liinsa mittaamista 
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Serkukset juurillaan Livolla 
 

Livon koululle kokoontui heinäkuisena lauantaina Kalle Kustaa ja Fredriika 
Illikaisen lasten lapsia, heidän puolisoitaan sekä muutamia serkusten lapsia. 
Kunniavieraina mukana olivat sukumme vanhimmat - tätimme Toini Peltola ja 
Visalan Saima.  Kauimpaa, Helsingistä asti, oli Livolle saapunut Illikaisen 
Markku, joka oli nyt mukana ensimmäistä kertaa.  
 
Serkkutapaaminen järjestettiin nyt jo kolmannen kerran, edellisestä tapaami-
sesta oli kulunut jo seitsemän vuotta. Nyt olimmekin saapuneet juurillemme, 
sillä vanhempiemme syntymäkoti Visala on vain kivenheiton päässä.  
 
Hyvissä ajoin alkoi väkeä kerääntyä kylän koululle. Oli mukava seurata kau-
empaa, kuinka parkkipaikalle tulleet ihmiset tervehtivät, halailivat toisiaan ja 
kertoivat kuulumisia – puheensorinaa ja naurua riitti. Jotkut nuorimmat serkut 
olivat etukäteen valitelleet sitä, että he eivät tunne kaikkia serkkujaan. Niinpä 

kaikki serkut saivat tullessaan rintaansa nimilapun, josta selvisi myös se, kuka hänen äitinsä tai isänsä oli.  
 
Kaikkien saavuttua paikalle, nostimme lipun koulun salkoon ja lauloimme lippulaulun. Tervetulotoivo-
tuksen jälkeen siirryimme sisälle. Alkajaiseksi sytytimme kynttilän viime syksynä poisnukkuneiden, Vi-
sa-Jussin sekä suvun vanhimman, Saima Similän muistoksi. Visa-Jussi (Pauli Illikainen) oli näiden serk-
kutapaamisten alkuunpanija ja aikaisempien tapaamisten puuhamies. 
 
Livon laulua  
 
Livon maa- ja kotitalousnaiset olivat valmistaneet meille maittavan 
aterian.  Syönnin jälkeen kuulimme musiikkia ja runoja.  Kokon 
Jaakko on sanoittanut ja säveltänyt ensimmäiseen serkku-tapaamiseen 
Livon laulun, kuulimme laulun Jaakon vaimon Mairen laulamana, ja 
lauloimme sitä myös kaikki yhdessäkin.  Saimme nauttia monenlaisis-
ta musiikkiesityksistä - serkuksissa ja heidän puolisoissaan näyttää 
olevan taitavia laulajia ja soittajia. Kuurolan Kielo esitti itse kirjoit-
tamansa, serkkupäivästä kertovan hauskan runon. Nykyinen suvun 
vanhin, Peltolan Toini yllätti meidät kaikki lukemalla Aaro Helaa-
kosken runon Tuppuran Jussi. 
 
Näihin tapaamisien ohjelmaan on sisältynyt myös se, että kuulemme jotain suvustamme ja sen vaiheista. 

Nyt saimme kuulla mummomme enosta, Johan Henrik Mur-
susta, 1840 - 1888,  sukunimi myöhemmin Luoma. Hän opis-
keli Oulussa lukkariksi ja sai aikanaan Kuusamosta lukkarin 
viran. Hän toimi Kuusamossa kirkkoväärtinä ja oli mukana 
Kuusamon kunnalliselämässä. Vuosina 1882-1888  hän oli 
jopa valtiopäivämiehenä.  
 
Juhlapaikkamme koulun seinälle olimme keränneet valokuvia 
vanhemmistamme ja meistä serkuksista sekä aikaisemmissa 
serkkutapaamisissa otettuja valokuviamme. Katsojia kuvien 
edessä riitti. Lehmikankaan Markku oli tehnyt myös kuvista 
diaesityksen, jossa näimme kuvia päivän tapahtumistakin. Su-
kua koskevia kirjoja ja selvityksiä oli kirjastossa luettavana ja 
katseltavana. 
 

 

Serkukset lipun nostossa 

Toini Peltola (kuva: Tapio Peura) 

Musisoimassa ??? ja Tapio Peura.  
Huomaa valokuvanäyttely takana. 

(kuva: Markku Lehmikangas) 
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Hernepussia, saapasta, tikkaa 
 
Päivän aikana kilpailimme hernepussin, saappaan ja tikan heitos-
sa. Naisten sarjaan saatiin 13 osanottajaa, miehet olivat arempia, 
sillä heistä mukaan lähti vain seitsemän. Hauskaa oli, kun saapas 
lensi jollakin kauas, toisella se jäi muutaman metrin päähän, ja 
osasipa joku heittää sen auton katollekin! Hernepussin saaminen 
sankoon - ei sekään ollut aivan helppo heittosuoritus. Suvun mes-
tareiksi näiden kolmen lajin jälkeen naisista selvisi Irma Perttu ja 
miehistä Tapio Peltola.   
 
Ilta nuotiolla 
 

Illalla istuimme Livojoen rannassa laavulla seurustelemassa mak-
karaa paistaen. Olipa iltapalapöydässä kinkkukin – nälissään ei 
kenenkään tarvinnut pois lähteä. 
 
Mukavasti kului päivän serkkujen seurassa. Kotiin lähtiessä huo-
masimme, että perinteinen serkusten ryhmäkuva oli unohtunut 
ottaa – no, ensi kerralla sitten! 
 
Lämpimät kiitokset Livon maa- ja kotitalousnaisille tarjoilusta, 
Pertun Irmalle kukkien laitosta sekä Kokon Mairelle ja Jaakolle 
musiikista. Kiitos kaikille teille jotka tulitte mukaan - näin saimme 
kaikki viettää mukavan päivän yhdessä. 
 

 
Lilli, Kielo, Eeva, Liisa ja Asta 

 
*** 

 
Minut tekee onnelliseksi, 
suorastaan riemulliseksi, 

ettei tämä heinäkuun lauantaiehtoo 
mennyt kotona istumiseksi, 

saunomiseksi, tangomarkkinoiden 
katsomiseksi ja isännän kanssa 

kyhnäämiseksi. 
Tulikin ilta serkkujen tapaamiseksi, 

yhdessä syömiseksi, 
seurustelemiseksi, 

kilpailemiseksi, 
makkaranpaistamiseksi ja 

kukapa tietää vaikka illan kuluessa 
vielä vaikka tanssahtelemiseksi. 

Toivonkin tätä tapahtumaa perinteiseksi, 
ei ehkä kuitenkaan joka kesäiseksi. 
Sitten vanhoina käytämme iltamme 

muistelemiseksi ja kuvien katselemiseksi. 
Toivonkin kovasti, että jokainenkin täällä 

olija tuntisi olonsa onnelliseksi, 
seuralliseksi ja tyytyväiseksi, 

eikä ollenkaan uniseksi. 
Tämä ilta on tarkoitettu viihteelliseksi 

yhdessä olemiseksi. 
 

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! 
 

KIELO-serkku 

Saappaanheitossa  
(kuva: Markku Lehmikangas) 

Makkaranpaistossa 
(kuva: Markku Lehmikangas) 
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Puun tuoksuisia päiviä Pudasjärven Livolla 
 

Pudasjärven Livon kylällä järjestettiin 20. - 23.5.2009 jo kolmatta ker-
taa karhunveistoviikko. Veistämässä oli sekä aloittelijoita että konka-
reita veistämisen alalta. Veistettävänä materiaalina käytettiin ylisuuria 
tukkeja Kontiotuote Oy:ltä. Puuta työstettiin pääasiallisesti mootto-
risahalla. 
 
Kyläseura Livokas ry:n kyläkeskus, Livon entinen koulu toimi tapah-
tumapaikkana. Koulun entisen opettajan nimeä kantava Aimon aukio 
peittyi lastuista ja korvia huumasi monen yhtäaikaisen moottorisahan 
tuottama pärinä. 
 
Tänä vuonna tapahtuma huipentui lauantaina järjestettyyn pienimuotoi-
seen metsätaitokilpailuun ja pikasahauskilpailuun. Metsätaitokilpailun 
toteutti Livokas ry yhteistyössä Pudasjärven Metsänhoitoyhdistyksen ja 
Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen kanssa. Yli 16-vuotiaiden sarjas-
sa oli 25 ja nuorten sarjassa kuusi osallistujaa. 
Kilpailu oli kovatasoinen. Paras tulos oli 61 pis-
tettä, kun kaikki oikein olisi tuottanut 75 pistettä. 
Voittaja Reijo Vuorinen palkittiin Husqvarnan 
raivaussahalla ja nuorten sarjan voittaja Ossi Pu-

hakka laadukkaalla matkapuhelimella. Tulevina vuosina kilpailusta tahdotaan kehit-
tää Pohjois-Pohjanmaan piirissä merkittävä tapahtuma. 
 
Pikasahauskilpailuun osallistui 10 veistäjää. Järjestäjät antoivat puoli tuntia ennen 
kilpailun alkua aiheen: Kotieläin. Ideoinnin jälkeen oli tunti ja neljä minuuttia aikaa 
loihtia moottorisahalla aiheeseen vastaava teos. Ripeästi syntyi hyväntuulisia suo-
men pystykorvia, kissa, vasikka, rotta, pässi, kana ja monta muuta kotoisaa aihetta. 
Arvosteluraati palkitsi töistä kolme parasta. Voittajaksi selviytyi Timo Nevalainen 
suomen pystykorvaa esittäneellä veistoksella. Paras veistotyö palkittiin Husqvarnan 
moottorisahalla. Palkintojen hankkimisessa avustivat kaikki alueen puunostajat ta-
sapuolisesti. 
 

Karhunveistoviikolla kyläseura Livokas ry 
palveli sekä veistäjiä että tapahtumaa seuraa-
maan tulleita. Ruokaa oli tarjolla jokaisena 
tapahtumapäivänä, kyläkauppa, suoramyynti 
ja kirpputori olivat avoinna, majoittuminen 
uudella asuntovaunualueella saatiin koepon-
nistettua. Sauna lämpeni tarpeen mukaan. 
 
Sää suosi tapahtumaa. Ihmisten leppoisa yh-
dessäolo tuotti mukavan mielen sekä tapahtu-
maan osallistuneille että järjestäjille. 
 

Anni-Inkeri Törmänen 
    

*** 
 

 

 

Yksinäisinä Linnea Lukkari ja 
karhunpentu (Kuva: Soile Lukkari) 

Puun sisästä löytyy 
pöllöjäkin (Kuva: 

Soile Lukkari) 

Pikasahakilpailun veistäjät yönsä ääressä 
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Karhunveistoviikon tapahtumien järjestelyissä yh-

teistyössä Livokas ry:n kanssa olivat: 

 

Kontiotuote Oy 

Pudasjärven Metsänhoitoyhdistys 

Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus 

Oy Shinshowa Finland Ltd 

Mammuttihirsi Oy 

Neste Pudasjärvi 

Starkki 

Stora Enso Oyj 

Metsäliiton Osuuskunta 

Pölkky Metsä Oy 

Lappipaneli Oy 

Husqvarna 

Expert Pudas-Kone 

L&T Biowatti Oy 

Viestimaa 

Iijokiseutu 

 

 

 
Karhunveistoviikot virittelevät yhteistyötä 
 

Karhunveistoviikot virittelevät laajempaa ja monipuoli-
sempaa yhteistyötä Suomen muiden vastaavien tapahtu-
mien kanssa. Yhteistyöhön livolaisten kanssa ovat ilmais-
seet halukkuutensa mm. Iisalmessa pidettävä veistotapah-
tuma (sm –kisa) sekä Punkaharjun metsäkulttuurin valta-
kunnallinen museo ja tiedekeskus Lusto, jossa järjeste-
tään jatkuvasti metsään ja puuhun liittyviä näyttelyitä ja 
tapahtumia. 
 
Kesällä moottorisahaveistäjiä järjestäytyi yhden yhdis-
tyksen alaisuuteen, jolle annettiin nimeksi Suomen Puun-
veistäjät ry. Yhdistyksellä on yhtenä tavoitteena mm. 
lisätä moottorisahaveistäjien yhteistoimintaa. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Veikko Rytkönen otti livolaisiin yhte-
yttä, kiinnostaisiko livolaisia aloittaa veistotapahtumien 
yhteistyö ja kehittää niitä monipuolisemmaksi ja yleisöä 
houkuttelevammaksi. 
 
Suunnitelmat ja yhteistyökuviot ovat vielä alkutekijöissään, mutta toivoa sopii, että Karhunveistoviikot 
saisivat tulevaisuudessa enemmän tunnettavuuta laajemmalla alueella ja näin tukisi monella tapaa kylän 
muuta kehittämistä. 
 

Jouni 
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Livokkaan työntekijöiden työntäyteinen kesä 
 
Kesällä 2009 Livokkaalla on ollut huima määrä työntekijöitä. Kioskilla on tietysti ollut Sirpa Kettinen, joka 
ollut meillä tähän toviin töissä jo vuoden verran ja saa olla meidän ilonamme vielä toisenkin vuoden. Kesä-
avuksi saimme toukokuun puolin välin jälkeen jälleen vanhan tutun Päivi Koivukankaan, joka on ollut meillä 
aikaisemmin jo kaksi kertaa töissä. Tietotuvalle ja erityisesti kesällä myös kioskinpitoon saimme toukokuun 
alussa kaksi miestäkin Jarkko Tarujärven ja Olli Raudaskosken. Tämä on ollut talkoolaisten kannalta hieno 
kesä, sillä kioskin pitämistä ei ole pahemmin tarvinnut talkoolaisten harrastaa, vaan talkoolaiset ovat saaneet 
rauhassa keskittyä tapahtumien järjestelemiseen. Tämä nelikko on myös hoitanut hienosti kioskin pidon ja 
koko talon muunkin pyörittämisen kesän ajan. 
 
Päivi oli ilonamme kaksi ja puoli kuukautta heinäkuun loppuun saakka. Päivi oli jälleen kerran helppo ottaa 
töihin, sillä häntä ei pahemmin tarvinnut talon tavoille opettaa, sillä Päivillä oli asiat hienosti muistissa jo 
edellisten pestien jäljiltä. Kiitos Päivi, hienosti olit taas apuna koko vilkkaimman kesän ajan! 
 
Olli saa olla meillä töissä vielä vuoden verran ja Jarkko ainakin vuoden loppuun saakka. Miehet ovat oppineet 
kesän aikana mainioiksi kioskin pitäjiksi sekä kaiken sekalaisen työn tekijöiksi, joita hommia meillä Koululla 
vain riittää. Molemmat ovat myös aina yhtä iloisesti tarttumassa kaikkeen mahdolliseen työhön, vaikka välillä 
työtehtävät voivat olla todella monipuolisia. Kiitos teille molemmille! 
 
Tämän kesän neljä työn tekijää mahdollisti sen, että saimme Sirpallekin oikein kunnon kesäloman kesäkuun 
loppupuolelle. Hieman ensin kyllä hirvitti, että miten me pärjätään ilman meidän tehopakkausta, mutta vajaat 
kolmisen viikkoa meni todella hyvin ja Sirpa sai ladata akkujaan oikein kunnolla kotipuolessaan. Heti loman 
jälkeen Sirpa joutuikin palaamaan oikein kunnolla taas arkeen, sillä melkein saman tien alkoikin Livon super-
viikko. Mutta Sirpan vahvalla ammattitaidolla siitäkin selvittiin hienosti, kiitos Sirpa! 
 
Meillä siis jatkaa ainakin syksyn ajan kolme työntekijää totutun kahden sijaan. Tämä mahdollistaakin sen, että 
voimme pitää koko syksyn ajan Koulua auki ma – la klo 10 – 18.  
 
Kylätalkkareitakin saimme täksi kesäksi kaksin kappalein, Aaro Niemen ja Pertti Niemen. Miehet ovat jon-
kin verran olleet yksityisilläkin töissä, mutta suurimman työn he ovat tehneet Koulun maalaamisessa. Hattua 
täytyykin heille nostaa siitä, että kuinka moneen kertaa he ovat Koulun ulkovuorauksen laudat käsitelleet; 
ensin hioneet, sitten maalanneet pariin kertaan pohjamaalilla ja lopuksi vielä oikealla maalilla. Myöskin ikku-
nat ovat maalattu ja sokkelikin kohta. Aivan mieletön homma ja ilman ahkeria kylätalkkareitamme näin ko-
mean punaisesta Koulusta olisimme saaneet haaveilla vuosia. Talkootöinä homma ei olisi yksinkertaisesti 
onnistunut. Koulun maalaus ja lautojen vaihdot alkavat olla loppu suoralla ja kylätalkkarimme ovat jo välillä 
siirtyneet aloittelemaan Koulun varastonkin maalausta.  
 
Kylätalkkareilla oli kesäkuussa parisen viik-
koa myös oivana apuna Arttu Puhakka, joka 
vaihtoi Koulun ulkovuorauksen huonoimmat 
kohdat. Arttu olikin ollut jo yhden talven kir-
vesmiehen oppia hakemassa koulusta, joten 
hän selvisi ammattimiehen tavoin urakastaan. 
 
Suuret kiitokset Artulle, Aarolle ja Pertille, 
teidän hienot kättenne jäljet tulevat näkymään 
vielä pitkään meidän kaikkien ilonamme! 
 
Kylätalkkari ovat vielä jonkin aikaa töissä, 
joten jos jotain tekemätöntä työtä kotoa vielä 
löytyy, niin kannattaa ottaa yhteyttä Puhakan 
Jouniin. 

Kauniin punainen Koulumme sulautuu hienosti maalaismasemaan! 



 38 

???????



 39 

???????



 40 

 
 
 
 

LASTENNURKKA 
 
 
*Kis, kis kissanpoika! Kissa tanssii jäällä sukat, kengät kainalossa, hieno paita päällä.* 
 

*A B C kissa kävelee, tikapuita pitkin taivaaseen!  
A B C hiiri ajelee, pikkuisella kilpikonnalla, eipä niihin mahdu kissa.  

A B C hiiri ajelee!* 
 

VÄRITÄ 

  
 
Sadepäivän leikki 
 
Lintu vai kala 

1. Leikin kätkijä valitaan lukemalla loru esim. ” Maalari maalasi taloa, sinistä ja punaista, nyt minä lähden 

tästä pelistä pois.” 

2. Valitaan piilotettava esine esim. avain, kampa, kynä tai joku muu esine.  

3. Muut menevät toiseen huoneeseen siksi aikaa kun kätkijä piilottaa esineen. Esine piilotetaan niin, että 

osa siitä jää näkyviin.  

4. Kätkijä kutsuu etsijät ja joku kysyy onko se lintu vai kala ja ojentaa kätensä suoraksi eteensä. Jos kätkö on 

ylempänä, kuin käsi se on lintu tai alempana se on kala. 

5. Etsijät ryhtyvät etsimään esinettä. 

6. Jos piilotettua esinettä ei ala helposti löytyä, niin kätkijä voi auttaa sanomalla lämpenee, lämpenee etsijän 

sitä lähestyessä, tai siitä poispäin lähtiessä kylmenee, kylmenee tai ihan sen lähelle tullessa polttaa, polt-

taa. 

7. Kätketyn esineen löytäjä saa seuraavaksi piilottaa esineen ja alkaa kätkijäksi. 
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Hierontaa 
 

Puhakan Puristus puristaa syksyllä 2009: 
 
 
Keskiviikko 23.9. klo 10 – 19                                             
Torstai 24.9. klo 9 – 18 
Perjantai 25.9. klo 10 - 17 
 
Keskiviikko 28.10. klo 10 – 19 
Torstai 29.10. klo 9 – 18 
Perjantai 30.10. klo 10 - 17 
 
Keskiviikko 25.11. klo 10 – 19 
Torstai 26.11. klo 9 – 18 
Perjantai 27.11. klo 10 - 17 
 
Torstai 17.12. klo 9 – 18 
Perjantai  18.12. klo 10 - 17 
 
 
 
 
 

Hieronnat maksavat: 

� osahieronta (30 min)  15 € 

� puolihieronta (50 min)  23 € 

� kokovartalohieronta (90 min)  38 € 

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

Anne 
 

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

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

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

nasta 7,50 euroa, puolihieronnasta 11,50 euroa 
ja kokohieronnasta 19 euroa. 
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Ilmoitustaulu 
 
� Seuraava Livon Sanomat ilmestyy jouluksi. Jos haluat kirjoituksesi yms. lehteemme, toimita se Tietotuval-

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

 
� Kirppiksen tilitys- ja vaihtopäivät ovat syksyllä 2009: la 12.9, la 3.10., la 23.10., la 14.11. sekä la 5.12. 

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

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

si lehteen, toimita se/ne Tietotuvalle marraskuun loppuun mennessä. 
 
� Serkkujuhlien loppupuolella kaksi pikkuserkkua mietiskeli, että mitenkäs ne pelit ja leikit menikään 

silloin Livolla koulua käydessä. Vaikka pikkuserkut eivät ihan ikäloppuja olekaan, niin ala-asteajoista 
on kuitenkin jo aika lailla aikaa, reilut kaksikymmentä vuotta ja jotkut leikeistä tahtoivat väkisinkin 
mietityttää, että mites ne menikään. Joskus ennenkin olemme kuuluttaneet Livon Sanomien sivuilla 
pelien ja leikkien perään, että ihmiset alkaisivat laittamaan niitä paperille ja tekisimme niistä vaikka 
saman tyylisen vihkosen kuin reseptivihkosta, mutta peleistä ja leikeistä ei vain ole tullut mitään pa-
periversioita Koululle asti. Löytyisiköhän niitä nyt, jos alkaisimme niitä uusin voimin muistelemaan 
ja pistämään paperille?! Voisimme myös jossakin välissä kokeilla, että vieläkös me niitä pelejä 
osaisimme pelata ja leikkejä leikkiä….  

 
� Olethan huomannut Livokkaan uudet syksyn aukioloajat! Koska meillä on koko syksyn ajan kolme 

työntekijää, se mahdollistaa meille sen, että voimme pitää koko syksyn ajan Koulua auki ma – la klo 
10 - 18. 

 
� Livolle on tarjolla kansalaisopiston kurssia syksylle 2009 seuraavasti: 

� kankaankudonta alkaa to 17.9. klo 18 – 20 ja kestää 26.11. asti. Opettajana Mari Tykkyläinen. 
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Palveluita 
 

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

 
Sisustus(laatoitus)- ja kirvesmiestyöt, puunajo, polttopuuta 

Jarmo Puhakka 0400 – 805 601 
 

Poronlihaa 
Eero Niemi 08 – 836 622, 040 – 511 9266 

 
Rakennuspiirustukset (mökit, saunat, asuinrakennukset) 

Eero Niskasaari 08 – 836 616, 0400 – 243 158 
 

Hiusten leikkaus, hunajaa, porkkanaa, sipulia 
Anni-Inkeri Törmänen 040 – 545 7162 

 
Sahaus, puutavara, polttopuut, muhat, puunajo 

Kauko Juutinen 08 – 836 645, 0400 – 294 454  Tarmo Tolonen 0400 – 188124 
 

Mullinlihaa, traktorityöt 
Pekka Törmänen 08 – 836 619, 040 – 535 5834 

 
Livojoen leirintä 

Martti Nissi, Ranuantie 1405, 08 – 836 675 
 

Mansikoita, perunoita 
Hannu Nissi 08 – 836 667 

 
LVI- työt 

Urpo Uusi-Illikainen 08 – 836 601 Esa Uusi-Illikainen 0400 – 697 176 
 

Mansikoita 
Niilo Kokko 08 – 836628 

 
Leivonnaisia, kakkuja 

Ulla Salmela 040 – 526 1897 
 

Saha- ja höylätavaraa, polttopuuta 
Arvo Laakkonen 040 – 5491348, 08 – 836636 

 
Hierontaa 

Koulutettu hieroja Anne Puhakka 040 – 592 3292 
 

Rahtikuljetukset ja maansiirto 
Matti Luokkanen 040 – 586 2067 

 

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

www.kulkurinhopeapuoti.com 
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Livolla tapahtuuVANHA 
 
To 10.9.2009 klo 10 - 
Ikäihmisten lomapäivät alkavat  
- Senioripäivä Yli-Livon kylätalo Petäjärinteessä 
- Lähtö Livon koululta 
 
To 17.9.2009 klo 18 - 
Kasvi- ja sienivärjäyskurssi alkaa Livon koululla 
 
Su 13.9.2009 klo 13 –  
Kattojuhlat Ruostehovi-seurojentalolla 
 
Ke 23.9.2009 klo 11 - 
Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 
- Seurakunnan eläkeläisten laulupiiri vierailee 
 
Ke 23.9. – Pe 25.9.2009 
Hieroja Livon koululla 
 
Ti 29.9.2009 12 – 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla 
 
Ke 30.9.2009. klo 11 – 
Perhekahvila yhdessä Perhekeskusyhdistyksen 
kanssa Livon koululla 
 
La 26.9.2009 klo 12 - 15 
Syystori- ja kirpputoripäivä Ruostehovi-seurojen-
talolla 
- klo 15 alkaen pesutilojen vihkiäiset sekä Hir-

venmehtuun avajaiset hernekeittoineen Hirvi-
kodalla 

 
Su 11.10.2009 klo 12 – 
- Livokas ry:n yleinen kokous Livon koululla 
 
Ke 14.10.2009 klo 11 - 
Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 
- koristepajun keruu 
 
Pe 16.10.2009 klo 10 – 12 
Kunnallisvaalien ennakkoäänestys Livon koululla  
 

Ti 20.10.2009 klo 11 -  
Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 
- koristepajun muotoilupäivä 
 
Ke 28.10. – Pe 30.10.2009 
Hieroja Livon koululla 
 
Ti 27.10.2009 12 - 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla 
 
Ma 2.11.2009 klo 12 
Keskustan Livon py:n 70-vuotisjulat Livon 
koululla 
 
Ti 3.11.2009. klo 11 – 
Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 
- Aiheena lehtijutun kirjoitus 
 
Su 8.11.2009 klo 12 -  
Isänpäiväkahvittelut Hirvikodalla 
 
Ke 25.11. – Pe 27.11.2009 
Hieroja Livon koululla 
 
Ke 18.11.2009 klo 11 – 
Ikäihmisten lomapäivä Livon koululla 
- Aiheena jouluaskartelut 
 
Ti 24.11.2009 12 - 14 
Terveydenhoitajan vastaanotto Livon koululla 
 
Ke 25.11.2009 klo 11 - 
Perhekahvila yhdessä Perhekeskusyhdistyksen 
kanssa Livon koululla 
 
Su 13.12.2009 klo 14 -  
Kauneimman joululaulut joulupuurolla 
 
To 17.12. – Pe 18.12.2009 
Hieroja Livon koululla 
 
To 31.12.2009 klo 23 -  
Uuden vuoden vastaanottajaiset 

 
 

Muistakaa seurata ilmoMuistakaa seurata ilmoMuistakaa seurata ilmoMuistakaa seurata ilmoiiiitustauluja, tustauluja, tustauluja, tustauluja,     
sillä tapahtumakalenteri elää jasillä tapahtumakalenteri elää jasillä tapahtumakalenteri elää jasillä tapahtumakalenteri elää jattttkuvaskuvaskuvaskuvasti!ti!ti!ti!    

    
    

Mitä upeinta syksyä kaikiMitä upeinta syksyä kaikiMitä upeinta syksyä kaikiMitä upeinta syksyä kaikillllle; le; le; le;     
kyläläisille, mökkiläisille ja kyläläisille, mökkiläisille ja kyläläisille, mökkiläisille ja kyläläisille, mökkiläisille ja     
Livon Sanomien lLivon Sanomien lLivon Sanomien lLivon Sanomien luuuukijoille!kijoille!kijoille!kijoille!    


