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Historiallinen ensijulkaisu!!!
Tervetuloa Leuvanjoen arkeen ja juhlaan
Tästä se kaikki sai alkunsa...

Leuvanjoen Kyläyhdistyksellisen Tasavallan kartta
v:lta 1640( museossa Birminghamissa).
Kyläalueen raja ulottuu Jäämereltä Välimerelle.
Kartantekijän virheen vuoksi itse pääkylää ei
ole merkitty karttaan, taikka todennäköisesti jätetty
merkitsemättä vihollisuuksien estämiseksi...

Leuvanjoen Suomen kartta v:lta 1942.
Kaljaa kioskeihin ja Karjala takaisin Leuvanjoelle!
Leuvanjoen toiminnallinen kyläalue oli tuolloinkin
hieman nykyistä suurempi...rajat merkitty punaisella...

Ja tässä sitä nyt sitten taas ollaan!!!
Koko Eurooppa loistaa kanssamme, ja
sen kirkkain tähti on...niin... arvasitte oikein.
Leuvanjoki!!!
Viereisessä kuvassa Leuvanjoen karttaa lomittaa
yöllinen satelliitista otettu kuva. Kaunista!!

Pääkirjoitus:

Tervetuloa juhlanumeromme lukijaksi!!!
Tämä on ensimmäisen Leuvanjoen nettilehden ensinumero ja sitä pitää juhlia!!
Jeee!!!!!Huraaa!!!!
No...siinähän sitä jo olikin...!

Tässä numerossa mm:

Leuvan historiikki valmistumassa!! s. 4

Leuvan kyläyhdistys sai uuden
hallituksen!! s. 4

Korkean tason melkein vierailuja
Leuvanjoella! s. 4

Talkoot Leuvanjoella!! s. 3

Leuvanjoen arvokkaat muinaisjäännökset s. 8
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Kylätalkoot keräsivät jälleen ihmiset kokoon!!
Leuvanjoen jokakeväiset talonkunnostustalkoot keräsivät jälleen innostunutta ja vastuuntuntoista
väkeä kylätalollemme. Tarkoituksena oli uusia ulkomaalaus sekä tarkastaa ja kunnostaa peltikaton
mahdolliset viat. Paikalle kerääntyneet innokkaat talkoolaiset löysivätkin pian itsellensä mieluisat
hommat ja työt alkoivat edistyä ripeästi. Ulkolaudoituksen maalaustyöt kävivät rutiinilla ja
vauhdilla, hyvät työkalut ja apulaitteena käytetty etukuormaintraktori jouduttivat työtä todella
paljon. Peltikatolla hääräsivät ammattimiehet ja katon kunnostus edistyi samoin luontevan
työnteon ja rupattelun lomassa.
Talkootyön lomassa käytävä rupattelu sekä ajankohtaisten asioiden puiminen tuovat tunnetusti
oman eksoottisen lisänsä muutenkin viihdyttävään perinteiseen tapahtumaan.
Lopputuloksena kyläläiset saivat uudenveroisen toimitalon, johon kelpaa kenen tahansa tulla
viettämään omia taikka organisaationsa tilaisuuksia. Sen kunniaksi kyläyhdistys ikuisti talonsa
messinkitauluun, joka materiaalina hyvin kunnioittaa tätä arvokasta ja rakasta yhteistä omaisuutta.

Leuvanjoen uljas toimitalo metalliin ikuistettuna
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Leuvanjoen historiikki pian valmis!!

Leuvanjoelle uusi hallitus!

Oulun Yliopistossa tutkintotyötään valmisteleva Pirkko
Mattila on juuri julkaisemassa tutkielmaansa. Kyseessä
on kattava historian ja nykyisyyden kartoitus
Leuvanjoen kylän syntyajoista nykypäivän moderniin
kyläyhteisöön.

Kuluvan vuoden alusta on kyläämme luotsannut uusi
ja innokas Leuvanjoen kyläyhdistyksen yleisen
kokouksen valitsema kahdeksanjäseninen hallitus.
Uuden hallituksen ensimmäisiä tehtäviä oli järjestäytyä
ja valita joukostaan hallituksen varapuheenjohtaja
sekä sihteeri ja rahastonhoitaja.
Valintaa sinällänsä vaikeutti innokkaiden
hallituslaisten kova pyrkiminen kuhunkin toimeen,
mutta puheenjohtajan jämäköin ottein johtama
järjestäytymiskokous sujui kuitenkin leppoisasti ja
sopuisasti.

Tutkielmassaan Pirkko luotaa tarkoin koko pitkän
prosessin tämän Suomen uusimman ja viimeisen
asutusalueen kehittymisen upottavasta suosta kunnan
merkittävimmäksi veronmaksajaksi sekä maamme
erikoisimmaksi 100 % kyläksi.

Vaalien jälkeen hallitus linjasi toimintansa pääpiirteet
sekä priorisoi tulevat tehtävät kuin myös kartoitti
kylän asioita kuluvan vuoden osalta. Varmaa ainakin
on, että tekeminen ei lopu ja että haasteet ovat
vaativia mutta voitettavissa.

Tutkielma julkaistaan lähiaikoina ja sitä täydentää
hyvin aikaisempien hallitusten tekemät kyläläisten
haastattelut ja kyselyt ja kerätyt valokuvat sekä tarkat
muistiinpanot kyseisistä asioista. Myös koko kunnasta
tehty historiikkitutkimusaineisto valottaa hyvin niin
Leuvanjoen kuin muidenkin kylien historiaa ja elämää.

Uuden hallituksen kokoonpanon voitte tarkistaa
kyläyhdistyksen nettisivuilta.

Aineistoa on nähtävillä ja kuunneltavissa kunnan
kirjastossa sekä kiertävässä näyttelyssä.

Korkean tason vierailuihin varaudutaan Leuvanjoella.
Jo vuosia ovat maamme ylimpiin päättäjiin kuuluvat edustajat ja ministerit pyrkineet saamaan vierailukutsun tähän
niin erikoiseen ja kiinnostavaan kylään. Muutama edustaja on jo sovittanutkin aikataulunsa siten, että pääsee edes
käväisemään tutustumassa Leuvanjoen yhteisöön ja kylän henkeäsalpaaviin maisemiin. Tähän mennessä ongelmana
näiden tutustumiskäyntien järjestämisessä onkin oikeastaan ollut ajan puute, kun kylän hyvinvointi sekä toimivuus
ovat vieneet leijonanosan kyläläisten ajankäytöstä, puhumattakaan kaikkien omista velvoitteistaan sekä töistään.
Näköpiirissä kuitenkin on, että tällainen vierailu saadaan organisoitua ja sovitettua aikatauluun, jolloin viimeinkin
joku pääkallonpaikan onnekas edustaja voi kehua seuraavassa valiokunta- tai edustajakokouksessa päässeensä
käymään Leuvanjoella. Voi niitä epäonnisia jotka joutuvat jäämään Helsinkiin!
Vierailun ohjelma sekä aikataulu ovat salaisia, johtuen nykyisistä maailmanlaajuisista konflikteista jotka eivät enää
katso aikaa eikä paikkaa.
Tulette saamaan täyden raportin noista vierailuista tässä julkaisussa hetimiten niiden tapahduttua.
Pysykää kuulolla, kiitos!
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Laajakaista Leuvanjoelle!!
Huolestuneet kyläläiset ovat kääntyneet toimituksemme puoleen ja kyselleet peloissaan, josko se
laajakaista tuo sitten niitä ääriaineksia tännekin suojaisaan poukamaan!
Heidän mielestään käy niin, että jos tuo sopivan leveä ja kuoppainen tie enää yhtään
useampikaistaiseksi tai laajempikaistaiseksi muutetaan, niin sen mukana tulevat kaikenmaailman
hakkerit ja roijalaiset häiriköimään maaseutumme rauhaa!!
Selvittelimme asiaa kaikenmaailman asiantuntijoilta, ja kauhuksemme saimmekin selville, että
kunnassa todellakin suunnitellaan laajakaistan asentamista kylällemme! Sieltä on jopa kyselty
kyläläisiltä, että olisiko kellään mitään sitä vastaan että se laajakaista tänne tuotaisiin.
Selvityksiemme mukaan laajakaista aiheuttaa vääjäämättä ei toivotun aineksen tulemisen hyvinkin
pikaisesti niihin paikkoihin joissa kaista on auki.
Ehdotuksenamme olisikin että kirkonkylän tienristeykseen pystytettäisiin tarkastuspaikka, jossa
kaikki epämääräiset ainekset palautettaisiin takaisin sinne mistä liekin ovatkin tulleetkin.
Tarkkailemme asianhaaroja ja raportoimme hetimiten kun vähäistäkin uhkaa laajakaistan
saamisesta kylällemme esiintyy!! Olkaa luottavaisia, lukijamme!
Tässä hieman tietoa tuosta eräästä syrjäkyliä uhkaavasta kehityksestä!!!

PS: Monella syrjäkylällä on jo tuo WIMAX yhteys....koskahan se tänne meille saataisiin...ensimmäisessä aallossa
kuitenkin ainakin virallisten tiedotteiden mukaan olemme...
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Leuvan kyläkokous Kierikkihotellissa!
Kuva Timo Heikkala

Esittelykierroksen ja uuden lohisoppakierroksen
jälkeen Vesa Jurmu esitteli meille Yli-Iin
moderni maalaisjärki –hankkeen uusimmat
kuulumiset ja nykytilanteen. Projekti on
loppusuoralla ja nyt on tarkoitus saada
jokaiselta kylältä julkaistua ainakin
esitevihkonen. Tällaisella vihkosella jokainen
kylä voi markkinoida itseään esittelemällä
vahvuutensa ja vetovoimaisuutensa salat.
Kaikki me haluamme varmasti uusia asukkaita
kuntaan, ja kuntahan muodostuu juuri kylistä!
Kyllä asukkaat muuttavat nimenomaan
johonkin kylään, eivät pelkkään kuntaan.
Joillakin kylillä on omat kotisivut jo netissä, ja
nehän ovat oivallinen markkinointikeino kellon
ja maailman ympäri!
Vesan vetämä projekti on saanut paljon
aikaiseksi kylillä, ja tärkeätä on myös se, että
tämä työ kantaa hedelmää pitkälle
tulevaisuuteen, kylät ovat aktivoituneet paljon
tämän projektin aikana.

22.11.2005 oli meillä leuvalaisilla mahdollisuus
käydä tutustumassa uuteen Kierikkihotelliin ja
muihinkin Kierikin palveluihin. Kierikkikeskus
oli järjestänyt meille hienot puitteet
saunomisineen ja ruokailuineen ja
esittelykierroksineen sekä
informaatiotilaisuuksineen. Saimme
ajantasaistettua tietoa Kierikkikeskuksen
toiminnasta sekä kurkkauksen tulevaankin,
kaikki kerralla yhdessä esittely- ja
kokouspaketissa!
Paikalla oli parikymmentä leuvalaista ja ilta
sujui leppoisasti jutellen ja lohisoppaa syöden ja
kahvitellen, välissä toki asiallisestikin
käyttäytyen...
Kierikin esittelyn sekä tutustumiskierroksen veti
suunnittelija Patrik Franzén, joka innostuneesti
visioiden valotti niin historiaa, nykyistä
toimintaa kuin mahdollisuuksia
tulevaisuudenkin suhteen. Kaikilla meillä on
lusikkamme Kierikin lohisopassa, joten nyt olisi
jo aika alkaa surkuttelun sijasta suosimaan ja
suosittelemaan tuota todellakin luokassaan
ainutlaatuista matkailumiljöötä! Kun se nyt
kerran siellä on! Puitteet Kierikissä ovat
eksoottisen hienot ja käyttöaste nousee koko
ajan ,mutta erityisesti Keski-Euroopasta
saapuvien matkailijoiden saaminen näin kauas
pohjoiseen on kovan työn takana. Tässäkin
asiassa edistytään koko ajan ja matkailijamäärät
ovat kasvussa, mutta markkinointityö on
pitkäjänteisyyttä vaativaa hommaa.
Markkinoinnin on oltava ärhäkkää jotta meidät
noteerattaisiin.
Patrik toivoi vielä loppukaneetissaan, että myös
me yli-iiläiset löytäisimme Kierikin vaikkapa
saunaillan tai juhlien viettämisen merkeissä,
ohjelma ja ravintolapalvelut ovat sovittavissa.

Lopuksi, vielä yhden lohisoppakierroksen ja
struudelikahvien jälkeen, juttelimme
kyläkokouksen luonteen mukaisesti Leuvanjoen
omista asioista. Tulevaisuudessa on näkyvissä
lisää talkoita ja tapahtumia sekä tälle ajalle
ominaista laajempaa alueellista kanssakäymistä
myös kyläasioiden suhteen. Tärkeintä on, että
kehitys ei pysähdy koskaan, vaan aina viriää
uusia kehityskelpoisia ideoita ja
mahdollisuuksia. Resurssien mukaisesti niitä
asioita jokaisella kylällä ajetaan.
Kiitokset vielä Kierikkikeskukselle ja Patrikille
ja Vesalle ja Leuvan kyläyhdistykselle
mielenkiintoisesta kokouspaketista ja
kyläillasta. Tuo otetaan vielä varmasti uusiksi!
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Suuri rakennushanke Leuvanjoella!

paikallistamaan. On todennäköistä, että tuleva
kombinaatti tulee jättämään ylvään
toimitalomme varjoonsa pilviselläkin ilmalla!

Jo monen vuoden ajan on valmisteltu kaikessa
hiljaisuudessa erästä lähihistorian suurinta
uudisrakennushanketta Leuvanjoelle! Valpas
nettilehden toimittaja sai vihiä tästä mahtavasta
hankkeesta erään sisäpiiriin kuuluvan avustajan
kautta! Asia on niin arkaluonteinen, että
pyydämme teitä lukemaan tämän uutisen
hämärässä ja koko ajan ympärillenne vilkuillen.
Jos vähänkään epäilette asian paljastumista,
polttakaa tämä koko lehti välittömästi saunan
pesässä ja levitelkää tuhkat ryytimaalle keväällä
aamuhämärissä heti lumien sulattua.
Niin, itse asiaan... luotettavalta taholta
saamamme tiedon mukaan kylällemme on
rakenteilla valtava huoneistokombinaatti.
Kombinaatti aiotaan pystyttää toimitalon
tontille, ja rakennusaikataulu on
hengästyttävän nopea! Lehden saamien tietojen
mukaan valmistelevia rakennustöitä on jo tehty
pidemmän aikaa, ja rakenteitakin on
esivalmisteltu salaisissa paikoissa ympäri Yli-Iitä.
Tutkimuksiemme mukaan kylätalon edustalle
on jo raivattu paikka tuon kombinaatin
nurkkapilarille, pelkän nurkkapilarin vaatiman
tilan pinta-ala on nelisenkymmentä
neliömetriä! Toisen pilarin paikkaa emme ole
etsinnöistä huolimatta vielä onnistuneet

Kaikkein hurjimpien ... hetkinen ... hmm ...
kröhöm ... ja juuri saamamme tiedon mukaan
tuohon paikalle rakennetaankin uusi ja hieno
pukukoppi urheilukentän käyttäjien
tarpeisiin...rakennusala tulee olemaan noin 12
neliömetriä, piha mukaan luettuna...
No niin! Leuvalle siis saadaan vihdoinkin
pukukoppi urheilukentän viereen. Se on jo
koottavana kunnan varikolla ja kipataan
kuorma-autosta paikalleen toimitalon edustalle.
Olkaa tarkkana kulkiessanne toimitalon pihalla,
ettette törmää uuteen koppiin joka on
ilmestynyt paikalleen kuin tyhjästä.
Joka tapauksessa toivotamme tämän hienon ja
tarpeellisen ja kauan odotetun pukukopin
tervetulleeksi, talvi- ja kesäurheilijat tarvitsevat
sitä kipeästi, etenkin kesällä ja talvella.
Muistakaamme pitää koppi hyvässä kunnossa ja
huolehtia, että kaikki halukkaat saavat nauttia
siitä. Se on yhteistä omaisuuttamme joten
kohdelkaamme sitä kuin omaamme!

Taiteilijan näkemys Leuvanjoelle kipattavasta pukukopista
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Konttikankaalla suojeltuja muinaisjäänteitä!
Konttikangas, Kusisuo: Röykkiöitä,
rakkakuoppia...laajassa kivikossa on kolme
keskuskuopallista röykkiötä halk. 4,5 – 8 m,
korkeus 50 – 80 cm ja noin 30 kpl osin vallin
ympäröimää rakkakuoppaa. Kuoppia on myös
ison rakan pohjois- ja eteläpuolisissa kivikoissa.

Kukapa olisi arvannut, että ihan kotikonnuilta
saattaisi löytyä arkeologisesti arvokkaita
muinaisjäänteitä!? Niin, paitsi tietysti arkeologit
ja muinaishistoriaan perehtyneet ja vähänkään
ajattelevat ihmiset. Itse asiassa me kaikki
tiedämme, että kylällämme on ollut asutusta jo
vuosituhansia. Siitä on todisteena mm.
Konttikankaalle rakennetut purnut ja haudat ja
ansakuopat yms.

Konttikangas: Koillisosassa, vedenottamon
pohjoispuolella, kankaan laen kivikkoisella
harjanteella n. 150 metrin matkalla ainakin 7
kiveystä tai latomusta ja 7 – 8 kuoppaa.
Rakenteiden koko ja muoto ja keskinäinen
etäisyys vaihtelevat.

Seuraavassa siteerataan teosta ”PohjoisPohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset”
” ...toinen ajoitukseltaan epämääräinen
muinaisjäännösryhmä on ns. rakkakuopat. Ne
sijaitsevat korkeilla paikoilla, harjanteiden ja
saarekkeiden laella olevissa luonnonkivikoissa.
Kuoppien merkitystä ei tunneta, ilmeisesti
kyseessä ovat jonkinlaiset säilytyskuopat eli
purnut. Konttikankaalla on myös sorakuopan ja
tien pohjoispuolella laajahko matalien
kiviröykkiöiden alue, joka on myös suojeltu
muinaisjäännös mutta joiden merkitys on
epäselvä – kyse voi olla vaikkapa rautakautisista
haudoista.”

Alueella on vieraillut lukuisia arkeologeja
Kierikkikeskuksen kutsumana, ja juuri nämä
Konttikankaan muinaisjäännökset ovat tehneet
heihin kaikista suurimman vaikutuksen tällä
alueella. Matkailukohteena alue olisi
kiinnostava, etenkin mikäli opastus järjestyisi
vaikkapa kyläläisten voimin...
Olkaamme ylpeitä, että jo muinoin ihmiset ovat
ymmärtäneet Leuvanjoen alueen tärkeyden ja
merkityksen sekä henkisen vaikutuksen. Ehkä
tuo ikiaikainen henki tekee täällä asumisen niin
mielekkääksi, kaikista pienistä nykyajan
yhteiskunnan ominaispiirteiden puutteista
huolimatta.

Seuraavassa hieman luetteloa mitä kaikkea
Konttikankaan alueella onkaan :

Kiviröykkiö Konttikankaalla
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Pikkujoulujuhlat toimitalolla!
Leuvanjoen 4 H –kerho, joka on Yli-Iin vastaavan alajärjestö, järjesti yhdessä kyläyhdistyksen kanssa
ratkiriemukkaat pikkujoulut kaikenikäisille. Tilaisuus pidettiin 20.12. toimitalolla ja mukana oli reilu
kaksikymmentä kyläläistä mummosta taaperoon. Kerholaiset olivat järjestäneet itse koko ohjelmiston,
ja paikanpäällä kuultiin niin Jouluevankeliumilaulua kuin nähtiin itse Joulupukkikin muoreineen!
Lahjalista oli vaikuttava, ja varsinaisia Joulun lahjatoiveita kertyi vielä kokonainen
rullapaperirullallinen! Toiveet supistiin tietysti suoraan pukin korvaan pukin sylissä istuen, joten
lahjayllätyksiä on vielä luvassa itse kullekin! Kiitokset puuhatytölle Liisa Perälälle ja sille
vaikuttavalle ja osaavalle joukolle vapaaehtoisia jotka olivat antaneet luovuutensa ja
esiintymiskykynsä yhteiseen käyttöön! Illan mittaan nähtiinkin hauskoja sketsejä ja pienoisnäytelmiä
sekä asiaankuuluvia käytännön toilailuja! Näin syntyy juhlahetki jota kelpaa muistella ja kertoa
kaikkialla! Tässä mausteeksi muutamia kuvia itse Juhlasta, seuraavaa juhlaa odotellessa.

Ikivanha pukki

Harvoin yhdessä nähdyt...

Terve!oi vanha Pukki!

Ja tapahtui niinä päivinä...

Kuvat:
Pekka Hietala
Mirjami Ojala
Rohkea Liisa joukkoineen!

” Käsi ylös joka on ollut kiltti...!”
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