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Vuosi 2006 alkoi!
Uutta vuotta otettiin Leuvanjoella vastaan rauhallisesti ja paukkeen saattelemana. Tarkkailijamme
rekisteröivät uuden vuoden aattoiltana ensimmäiset pamahdukset jo heti iltakuuden jälkeen, jolloin
ilotulitteita saa virallisesti alkaa räjäyttelemään...Illan kuluessa pauke sen kuin koveni, luulisi pahojen
henkien pötkineen kauemmas kuin pippuri kasvaa pakoon tuollaista mäiskettä.
Alkuillan ohjelmassa oli tietysti ne pikkupierut jotka lempeästi tuudittavat kylän auvoisaan
vuodenvaihtajaiseen, loppuillasta vanhan vuoden päättää valtaisa räjähdysten kakofonia yhä suurempien
rakettien noustessa pilviin ja valaistessa koko pohjoisen pallonpuoliskon. Seismologian laitoksilla eri
puolilla Eurooppaa rekisteröitiin Leuvanjoen keskiyön ilotulitus, se luokiteltiin keskikovaksi
maanjäristykseksi. Keski-Euroopan kattojen romahtelu on todennäköinen seuraus juuri uudenvuodenyön
paukuttelusta Leuvanjoella.
Pohjois-Amerikassa arveltiin leuvalaisten lähettäneen useita omia satelliitteja avaruuteen illan mittaan.
Aika hyvä arvaus. Varmaankin karkaussekunnin lisääminen on taas ajankohtaista, kyllä tuollainen
räjähdemäärä heiluttaa maapallonkin akselia ja kelloa!
Metsänomistajille uudenvuoden ilotulitus on aina ilon asia. Etenkin harvennushakkuualueilla puumäärä
on lisääntynyt räjähdysmäisesti, kun tuhansia raketin keppejä sojottaa pystyssä taimikossa. Niiden korjuu
on helppoa vaikkakin kuutiokertymä on pienehkö.
Samoin keväällä lumien sulamisen aikoihin uuden vuoden raketteilu avittaa luontoa kovasti: tasaisin
välein lumessa ilmenevät mustat läiskät imevät tehokkaasti auringonvaloa ja edesauttavat lumen
sulamista. Onkin todistettu, että lumi sulaa nykyisin viimeistään aikaisemmin kuin aikaisemmin
myöhemmin, kuitenkin ainakin silloin kun viimeisetkin lumet ovat sulaneet! Näin kesät ovat pidempiä ja
ainakin vähälumisempia, paitsi tietysti talvella mikäli silloin on lunta. Lehtemme toivottaa oikein hyvää ja
antoisaa Uutta Vuotta ja muistakaa lähimmäisiänne!
Leuvanjoen taivas 31.12.2005 klo 23.59.58

...ja 1.1.2006 klo 00.00.00 - 06.00.00

Pääkirjoitus:
Vuonna 2006 on erihyvä vuosi. Sitä pitää juhlia!!
Jee!!!!
Huraa!!!
No...siinähän sitä jo olikin...
Nauttikaa jo perinteikkäästä nettilehdestämme, tämä on jo joku toinen numero. Sivuja tulee lisää juttujen mukana.
Lehtemme kaipaa avustajia/ kolumnisteja. Ottakaa yhteyttä tai lähettäkää juttuvinkkejä/juttuja sähköpostiimme.

Laajakaista-asia etenee!!(10.1.2006)
Koeta siinä sitten nauttia
rahoistasi...aikaisemmin sentään sai kehua
että rahan saapumiseen tilille ja sen
lähtemiseen sieltä kului aikaa kymmenisen
sekuntia, nyt sama tapahtuu sekunnin
miljoonasosassa! Mihin se silmänräpäys on
unohtunut!? Digi-ajassa ei enää silmiä
räpytellä! Niin ja sitten ne troijalaiset...
Toisaalta, kyllä tuo laajakaista parantaa
meidän syrjäkyläläisten asioiden hoitoa
huomattavasti. Vaikka palvelut
luiskahtavat yhä kauemmaksi suuriin
keskustaajamiin, voimme hoidella
välttämättömät kirkonkylällä käynnit
tulevaisuudessa nojatuolissa istuen. Enää
ei esim. tarvitse talvella -30° pakkasessa
istua traktorin peräkärryllä matkalla
kirjastoon lainaamaan Tulitikkuja
lainaamassa -kirjaa vaan lainaamisen voi
tehdä kotoa tietokoneella ja kirjastoauto
tuo sen melkein kotiportille. Kunhan vielä
kehittävät noita palveluja sen verran, että
raittiin ilman saaminen on yhtä vaivatonta:
klikkaat hiirellä, niin päivittäinen
happihyppy on suoritettu ja voit taas jatkaa
arkiaskareitasi melkein keskeytymättä.
Kuitenkin joka paikkaa kivistää ja pakottaa
ja sydän jyskyttää valtavasta rasituksesta,
jota se säännöllinen kuntoilu aiheuttaa...
Naapurissa kyläily muuttuu myös
vaivattomammaksi... käyt vain naapurin
kotisivulla kirjaamassa terveisesi heidän
vieraskirjaansa, niin sekin on sillä selvä!
Juttelut voi hoitaa pikaviestipalvelulla
esim. Messengerillä omassa nojatuolissa
istuen, taikka sähköpostilla.

Yli-Iin laajakaista Oulun Puhelimelta
Yli-Iin haja-asutusalueille tulee
laajakaista Oulun Puhelimen kautta.
Oulunkaaren seutukunnan
maaseutukylien laajakaistahankkeeseen
osallistuvan Yli-Iin kunnanhallitus teki
asiasta päätöksen maanantaina 9.1.2006.
Kuivaniemi, Ylikiiminki ja Yli-Ii
kilpailuttivat yhdessä laajakaistan
toimittajat. Tarjouspyyntö lähetettiin
kuudelle toimittajalle, joista Oulun Puhelin
ja Telia Sonera Finland vastasivat.
Laajakaistahankkeen pohjaksi tehdyn
selvityksen perusteella Oulunkaaren
seutukunnan haja-asutusalueella noin
joka neljäs talous on kiinnostunut
liittymisestä laajakaistaverkkoon.
Oulunkaaren seutukuntaan kuuluvat Ii,
Kuivaniemi, Pudasjärvi, Utajärvi, Yli-Ii ja
Ylikiiminki. Useat laajakaistaverkosta
kiinnostuneet ovat yrittäjiä,
etäopiskelijoita tai etätyöntekijöitä.
(Kaleva)
Edellä siis Kalevan uutinen tuosta
syrjäkyliä uhkaavasta laajakaistasta. Missä
välissä sitä enää liitteitä ladatessa ehtii
juoda kahvit, jos tiedonsiirtonopeus on niin
korkea että kummilasten rippijuhlilta
sähköpostiin lähetetty kuva on ladattu
omalle koneelle 3 sekunnissa. Ennen,
hyvinä aikoina, siihen meni sentään
toistakymmentä minuuttia. Tässähän käy
ilman muuta niin, että noin nopeassa
tiedonsiirrossa esim. pankkipalveluita
käytettäessä rahat lähtevät tililtä sata
kertaa nopeammin entiseen verrattuna!
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Kuntaliitosasia etenee!!(13.1.2006)
Leuvanjoen asukaskuulemistilaisuus
järjestettiin 12.1.2006 toimitalolla. Paikalla
oli Yli-Iin kunnan edustajia sekä
selvitystoimikunnan jäseniä. Kyläläisiä
paikalla oli kolmisenkymmentä ja
naapurikyliltäkin oli tullut muutamia
ihmisiä kuuntelemaan ja vertailemaan,
josko tässä tilaisuudessa asiat ja linjat
olisivat samat kuin vastaavissa
tilaisuuksissa muillakin kylillä.
Osanotto oli yllättävän vaisu ottaen
huomioon kuinka isoista asioista on nyt
kyse, onhan kuitenkin oma kotikuntamme
poistumassa kuntakartalta parin muun
naapurikunnan kanssa ja tilalle on tulossa
yksi ja ainoa kunta, ainakin nyt esille
tulleen yhdistymismallin mukaan.
Työnimenä on ” Iijoen kunta”.

Vilkasta väittelyä aiheutti myös tulevat
kovat ratkaisut päällekkäisten hallinnon
rakenteiden yhteensovittamisesta, taikka
paremminkin hallinnon uudelleen
muotoilu yhdeksi toimivaksi
organisaatioksi. Tuohan tarkoittaa
väistämättä väkimäärän sopeuttamista
toimintaan, eli irtisanomisia. Ilmeni
kuitenkin, että hallinto laitetaan kokonaan
uusiksi ja kaikkiin virkoihin ja toimiin on
hakumenettely ja kaikilla näin ollen samat
mahdollisuudet; pätevin saa paikan.
Sopeuttamisaika on 2 vuotta, mikäli kunnat
päätetään yhdistää. Isolla on ison edut.
Yhdistymisen aikataulu sai aikaan valtavan
paljon kritiikkiä: kuinka ihmeessä näin
merkityksellistä asiaa pitää ajaa näin
kiireesti. Kyseessä ovat sentään suuret
henkisetkin arvot. Ilmenikin, että tällä
pika-aikataululla on mahdollista saada
maksimituet valtiolta yhdistymisen
toteutuessa, ja tällä rahalla osaksi kattaa
talouden alijäämä sekä rahoittaa
järjestelyjä. Näin uusi kunta saisi
taloutensa tasapainoon vaaditussa viidessä
vuodessa. Sen pidemmälle ei laskelmia ole
vielä tehty. Kaiken lisäksi eivät edes
valmistelijat, ministereitä myöden, tienneet
vielä asioita varmasti, kaikki oli vielä
kokeilu- ja esitys- sekä ehdotusasteella
olevaa ja kerrottiin vain, että asiat kyllä
selviävät ajan kanssa. Vielä senkin lisäksi,
syntyvä yhteinen kotikuntamme olisi vielä
liian pieni tulevaisuuden palvelurakenteen
mahdollistamiseksi: niissä suunnitelmissa
pyritään jopa n. 100 000 asukkaan
palvelualueisiin. Nyt syntyvässä kunnassa
olisi yhteensä n. 11 000 asukasta.

Suurin huoli meillä syrjäkylien asukkailla
tuntui olevan päätäntävallan lipsahtaminen
yhä kauemmaksi kyliltä ja sen
keskittyminen ”vain” suurten eduksi!
Kuinka hyvin tuleva päättävä elin tuntee ja
ymmärtää meidän pienten ja kaukaisten
kyläläisten asiat ja edut, kun ei niitä
tähänkään saakka ole täysin ymmärretty,
tai haluttu ymmärtää!
Kiivasta keskustelua aiheutti myös se,
kuinka paljon tällainen
yhdistymissuunnittelu itsessään maksaa ja
kuinka kolmen kriisikunnan yhdistäminen
yhdeksi isommaksi kriisikunnaksi voi olla
sen enemmän kannattavaa kuin jokaisen
kunnan itsensä hallinnoima talouden
tasapainotus. Sehän on jokaisella kunnalla
edessä joka tapauksessa, koska laki sitä
edellyttää jotta kunta voisi toimia ja täyttää
sille asetetut velvoitteet. Kyseessä on
kunnan taloutta kuvaavien lukujen
tasapaino.
...jatkuu seuraavalla sivulla...

toimituksemme liittää kyselylomakkeen
lehtemme sivulle. Tulevaisuus näyttää
mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Palaamme
varmasti asiaan myöhemmässä
tulevaisuudessa!

Vastikään lähetettiin Yli-Iissä jokaiseen
talouteen kuntaliitoskysely. Samalla
lobattiin kätevästi uutta kolmesta kunnasta
yhdeksi yhteiseksi kunnaksi -asiaa. Asiaa
sen enempää syväluotaamatta

Kiihkoisa keskustelu asukaskuulemistilaisuudessa Leuvan toimitalolla
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Kesän pakkasennätykset rikottu!(18.1.2006)
saaman tiedon mukaan lämpimän ilman
saapuminen kestää jokseenkin siihen
saakka kunnes digimittarin elohopeaneula
näyttää plus kolmeakymmentä astetta
celsiusta ulkohuoneessa.
Tarjetaan porukalla ja pidetään
toisistamme huolta, kyllä se kesä ja
Juhannusviikon hallat sieltä tulee!
Sillä välin muistakaa kerrospukeutuminen!

Viime viikolla alkaneet hiiirmupakkaset
ovat yllättäneet poloiset kylämme asukkaat
täysin! Koko viime kesän ja syksyn
jatkuneet leudot ilmat loppuivat kuin
maailmanlopun edellä Tammikuussa.
Nykyään voi jo sanoa että talvi yllätti
keskellä keskitalvea!
Epätoivoiset Leuvanjoen asukkaat ovat
olleet melkein neuvottomia Siperian
arktisen korkeapaineen vallitessa, joka
paukuttelee puissa ja luissa ja nurkissa niin
ettei nukkumaan pysty...eikä sitäpaitsi
uskallakaan, ettei vain vaivu jäiseen
horrokseen ja herää vasta Juhannuksen
jälkeen kun ensimmäiset lämpimät ilmat
yllättävät! Onpa nähty sellaistakin
harvinaista ilmiötä että talojen
savupiipuista, vai mitä ne ovat ne
korsteenit jotka sojottavat talojen katoilla,
on noussut höyryä ja savua! Onko
tosiaankin niin, ettei televiision ja
tietokoneen ja mikroaaltouunin
muodostama lämpö enää riitä! Siis
todellakin ne puut siellä uunissa on
täytynyt pistää palamaan!? Mikäli näin on,
voidaan puhua ennätyskylmästä
loppukesästä!
Paikoin digitaalimittaetureiden elohopea
on laskenut niin alas että mittaria on
täytynyt sijoittaa alemmaksi jotta voisi
nähdä kuinka kova pakkanen ulkona on
sisältä katsottaessa! Eikä enää voi puhua
lämpötilasta, pikemminkin kylmätilasta,
kun kylmämittarin neula sojottaa
jäätyneenä miinus kolmessakymmenessä
asteessa, emmekä puhu kulmamitoista.

Nysse tulee!!!(25.1.2006)
Ei sentään...kyseessä ei ole Tampereen
Liikennelaitoksen linja-auto vaikka ehkä
niin luulitte! Eikä kyseessä ole hartaasti
odotettu ihme jota on toivottu tapahtuvaksi
jo 35 vuotta, linja-autovuoro Leuvanjoen
kautta... Ei sentään, luuletteko tosiaan että
täällä asutaan keskellä palveluja tai niiden
ulottuvilla...!? Kyseessä on kauan ja
hartaasti odotettu pukukoppi Leuvanjoen
urheilukentälle. Kuukausikaupalla
rakennetussa kopissa kelpaa urheilevan
Leuvanjoen väestön vaihtaa vaatteitansa
edestakaisin urheilun lomassa! Enää ei
välineurheilu ole kiinni siitä, etteikö
vaatteiden vaihto onnistu sisätiloissa! Pian
onkin odotettavissa hurja rynnistys
urheilevan maailman huipulle, ja ne
rynnistäjät tulevat Leuvanjoelta. Mitä
onkaan Suomen huippu-urheilu
menettänyt vuosien saatossa kun ei ole
taannut harjoittelun ja onnistumisen
edellytyksiä tänne pienelle ja pippuriselle
kylälle! Hävettävän vähästä se on ollut
kiinni!

Ainut hyvä neuvo pian jo epätoivoisille
kylämme urheille asukkaille on, että
iloitkaa lämpimiksenne siitä että jossakin
on vielä kylmempää! Eikä tämä kylmä
jakso iänkaiken jatku. Meteuroloogeilta on
jo tilattu kansallisen turvallisuuden nimissä
lämpimämpiä ilmoja. Toimituksemme

Leuvanjoen urheilukentän uusi pukukoppi
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Kuntaliitosasia etenee....(6.2.2006)
Taannoinen asukaskysely Iin, Kuivaniemen
ja Yli-Iin yhdistämisestä uudeksi yhdeksi
kunnaksi selvitti mitä mieltä kuntien
asukkaat ovat mahdollisesta
yhdistymisestä. Vaikka vastausprosentti
jäikin todella alhaiseksi, 38,8%:iin, oli
vastauksista havaittavissa yksi enemmistön
kanta. Jokaisessa kunnassa vastaajien
selkeä enemmistö vastusti yhdistymistä,
tiukin kamppailu syntyi Kuivaniemellä
jossa yhdistymistä vastusti 38,7% ja puolsi
32,7%. Iissä ja Yli-Iissä asia olisi ratkaistu

jo ensimmäisellä kierroksella yhdistymistä
vastaan! Päättäjien kommenteista voi
havaita sen, että yhdistymiselle ei ole tuon
puolesta mitään esteitä, koska kaikki eivät
vastusta sitä!! Nimeksi on jo kaavailtu
Iilaakson kuntaa. Taaskaan tuon enempää
syväluotaamatta toimitus liittää oheen
asukaskyselyn tulokset Yli-Iin osalta.
Taulukot löytyvät kokonaisuudessaan
kuntien kotisivuilta, kuntaliitosselvityksen
linkistä.

Tietokonekurssi leuvalaisille!(8.2.2006)
Valitettavan yleisesti meidän tietokoneen
käyttömme ja osaamisemme rajoittuu koneen
käynnistämiseen ja sen sulkemiseen kiroilujen
saattelemana, kun ei se pentele taaskaan suostu
tekemään isoja kirjaimia tekstiin...!!! Tosiasiassa
tietokone on valtavan käyttökelpoinen laite,
kunhan vain osaamme hyödyntää sen tarjoamia
mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa jokaisessa
taloudessa tulee olemaan jonkinlainen tietokone,
ja silloin on hyvä hallita ainakin peruskäyttö. On
mukavaa kun osaa itse siirtää digikuvat kamerasta
tietokoneelle, ja tarvittaessa lisätä koneeseen
muistia tai kiintolevytilaa. Siinä säästää pitkän
pennin vielä näin euroaikanakin.

Leuvalaisille on suunnitteilla kauan ja hartaasti
odotettu tietokoneen käsittelykurssi vasta-alkajille
ja osaajille!
Alustavia neuvotteluja on käyty sopivan
koulutuspaikan ja kouluttajan sekä ajankohdan
löytämiseksi, ja järjestelyt alkavat olemaan
kädenpuristuksia vailla. Aina valpas lehtemme
toimittaja uteli kurssin suunnittelijoilta ja
mahdollisilta vetäjiltä tulevaa ohjelmaa. Kävi ilmi,
että tarkoituksena on todellakin tehdä
käyttäjäläheinen, tietokoneen
tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja ylläpitoon
soveltuva, muutaman päivän kestävä kurssi.
Tarkka ohjelma riippuu siitä, kuinka alkeistasolta
kurssin osanottajat haluavat aloittaa, mutta joka
tapauksessa kurssilla käydään läpi niin koneen
rakenne kuin kaikki yleisimmät, arkielämässä
tarvittavat ja käyttökelpoiset ohjelmatkin.

Tässä muutamia asioita joita tuolla tulevalla kurssilla voidaan tarvittaessa opiskella:
Tietokoneen laitehallinta, toiminta ja ominaisuudet sekä päivittäminen.
- mm. kiintolevyn asentaminen ja muistin lisääminen
Työpöydän(tietokoneen siis) toiminnot ja ominaisuudet sekä mahdollisuudet.
- mm. ohjelmat ja pikakuvakkeet sekä muokkaaminen
Kansioiden ja tiedostojen luominen ja niiden nimeäminen sekä päivittäminen.
- mm. tiedostojen tallentaminen ja muokkaaminen
Ohjelmien asentaminen ja niiden käyttö, myös maksuttomien vastaavien ohjelmien
käyttäminen.
- mm. perusohjelmat kuten Word, Excel, PowerPoint ym. sekä vastaavat ilmaiset
vaihtoehdot.
- tekstinkäsittely ja kirjanpito ja taulukot
- mm. kuvankäsittelyohjelmien käyttäminen ja toiminnot
Käyttöjärjestelmän asentaminen ja ylläpito
- Windowsin asentaminen ja asetukset
Internetin hyötykäyttö ja tarvittavat ohjelmat
- helpotusta arjen käytäntöön internetin välityksellä
Savukaasuanalyysin tekeminen
- koneen toiminnan mahdollistavan savun joskus mahdollisesti todennäköinen
karkaaminen koneesta, sekä tuon tapahtuman jälkeisen toimimattoman koneen korjaaminen
toimivaksi...
Yllä vain suppea luettelo mitä kaikkea kurssiin voidaan sisällyttää. Lopullinen ohjelma muotoutuu
osallistujien toiveiden ja taitojen mukaan. Täydennyskurssit ovat myös mahdollisia sopimuksen mukaan.
Asiasta tullaan informoimaan vielä kyläläisiä, ja ilmoittautumisia otetaan vastaan vaikka heti ainakin
kyläyhdistyksen sähköpostiin leuvanjoki@netti.fi, taikka Mauri Jyrkäkselle.
Kyläyhdistys toivoo runsasta osanottoa, vaikka paikkoja onkin rajoitetusti!!!
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UMA ratkaisee?(25.2.2006)
katkeamattoman nopean nettiyhteyden, kun
langattomat verkot kattavat myös aikaisemmat
katvealueet. Jo tämän kevään aikana on
ensimmäisiä UMA -kännyköitä tulossa
markkinoille, joten tervetullutta valinnan varaa on
tulossa tänne meillekin syrjäkylien asukkaille.
Kiinnostavaa nähdä mihin hintaan operaattorit
alkavat tarjoamaan em. yhteyksiä…verkko
mahdollistaisi samalla ns. Skype puhelut
ilmaiseksi verkon yli…siis ainakin toistaiseksi
ilmaiseksi…
Toinen mielenkiintoinen seikka on katsoa, kuinka
kovaksi kilpailu ja hintasota äityy pian saatavan
Wimaxin ja tulevan UMA -internetyhteyksien
välillä. Toivottavasti joskuskaan ajatellaan
asiakkaan etua…
Kolmantena tulee vielä Digitan rakentama 450 –
verkko, jolla on lain määräämä velvollisuus ulottaa
laajakaista koko Suomen alueelle. Lisäksi verkon
asennustyöt aloitetaan nimenomaan
syrjäseuduilta, aluksi Lapin ja PohjoisPohjanmaan harvaan asutuilta alueilta. Yli-Ii
kuuluu ensimmäiseen ryhmään joka tuon verkon
saa. Rakennustöitä tehdään parhaillaan ja sen
pitäisi olla saatavilla jo tämän vuoden aikana. Saas
nähdä miten se tulee sekoittamaan
kilpailuasetelmaa…

Jo lähitulevaisuudessa voinemme nauttia
Leuvanjoellakin nopeista internet- ja
mobiiliyhteyksistä useammalla tavalla, mikäli
viimeisimmät uutiset tekniikan kehityksestä
pitävät paikkansa. Jo viime vuodesta on
operaattoreiden ja kännykkävalmistajien
yhteistyönä valmisteltu uuteen Unlicensed Mobile
Access -protokollaan siirtymistä. Se takaisi
signaaliverkon ulottumisen melkeinpä minne
tahansa. Lisäksi uusi järjestelmä vapauttaisi
resursseja jo ylikuormitetuilta GSM ja
radiotaajuuksilta. Käytännössä uusi järjestelmä
mahdollistaisi laajakaistanopeudet kaikkialle,
nopeus olisi sama niin kännykällä kuin
kannettavallakin, kuten nykyisessä 3 G verkossa jo
tälläkin hetkellä. Nyt 3G verkko kattaa vain
kuuden suurimman kaupungin ydinalueet, joten
UMA toisi tähän tilanteeseen radikaalin
muutoksen ja tasoittaisi näin alueellisia eroja.
UMA verkko tarkoittaa käytännössä sitä, että
kännykän ja tietokoneen internetyhteyksiin
käytettäisiin esim. kotitalouksille tarkoitettuja
langattomia WLAN verkkoja, kuten tälläkin
hetkellä jo käytetään tietokoneiden
laajakaistayhteyksissä. Jatkossa siis niin kännykät
kuin tietokoneetkin keskustelisivat WLAN -verkon
välityksellä internetissä. Se mahdollistaisi myöskin

Kuva: Digitoday
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Kuntaliitosasia ratkesi!(27.2.2006)

Odotettavissa on todellakin jälleen toiminnallinen
ja vireä vuosi, ja kyläkokouksen
osallistujamäärästä päätellen talkoo- ja
toimitsijaväkeä on runsaasti saatavilla. Piakkoin
on ehkä alettava ottamaan varauslistat käyttöön,
jotta kaikki halukkaat saisivat antaa vuorollaan
panoksensa kylän menestyksen ja maineen eteen.
Asiaa helpottaa se, että samalla päätettiin
sääntömuutoksesta joka sallii kahden hallituksen
jäsenen erovuoroisuuden joka vuosi. Tällä pyritään
siihen, että kaikki halukkaat saavat
mahdollisuuden olla vaikuttamassa kylämme
asioiden hoitoon, eikä koko hallitusta ole tarvis
vaihtaa kerralla. Entinen 4 vuoden pesti onkin
kuuleman mukaan ollut aika vaativa.
Epävirallisena osuutena kokouksen aluksi
kyläyhdistys palkitsi aktiivisen kyläläisen hienolla
lahjalla. Valinta osui tällä kertaa Timo Räihän
kohdalle, joka kiittelikin vuolaasti tällaisesta
huomioimisesta sekä kertoi aktiivisuutensa olleen
vain käytännön asioiden ajamista kaikkien eduksi.
Seuraavina vuosina on jälleen jonkun toisen
aktiivin vuoro, sitten kun hallitus katsoo asian
huomioimisen arvoiseksi.

Yli-Iin kunnanvaltuusto ratkaisi asian
kotikenttäedulla. Tulos on selkeä ja ehkä
yllättäväkin… Yli-Ii on edelleen Yli-Ii vaikka voissa
kierikkäisi! Voi! voi!:ta tullee kuulumaankin
kunhan hallintoelimet saavat tehtyä uudet
laskelmat kunnan talouden tervehdyttämiseksi.
Toisille, ehkä sille enemmistölle, itsenäisyyden
säilyminen on kaikkein tärkeintä. Edelleen
voimme kulkea maailmalla henkseleitämme
paukuttaen ja kertoillen suurella äänellä että
olemme Yli-Iistä! Mikäli joku sattuukaan, ehkä
jopa tietämättään, kysäisemään jotta: ”ai mistä YliIistä?”, niin ymmärryksen valonpilkahduksen saa
aikaan tarkentava lausunto: ”se alue joka sijaitsee
Leuvanjoen eteläisessä pretoriaatissa, kuuluu
toiminnalliseen kyläalueeseen”…! Johan valkeni
niin ystävälle kuin vihulaisellekin!
Tosiasiahan on, että tervehdyttämiskuuri on
edessä, olimmepa sitten yksin tai porukassa.
Etenkin, kun valtiovallan taholta ei ole
odotettavissa minkäänlaista sitovaa kannanottoa
tulevasta kuntapolitiikasta ennen kuin vaalien
jälkeen. Niitä porkkanarahoja on taatusti jaossa
seuraavinakin vuosina, on se homma nähty ja
kuultu. Täten kirjoitamme pisteen tälle asialle
näillä näkymin ilmeisesti ainakin väliaikaisesti
toistaiseksi.

Elokuvailta oli valtaisa
menestys!(2.3.2006)
Perinteinen elokuvailta Leuvanjoen toimitalolla
vetää salin täyteen katsojia yhä uudelleen ja
uudelleen. Mikäpä siellä ollessa, saat nauttia
uunituoreista ensi-iltaelokuvista leppoisan
rupattelun ja virvokkeiden nauttimisen väliajalla.
Tällä kertaa satakunta katsojaa sai katsoa kahta
kotimaista huippuelokuvaa kotoisasti penkillä
löhöten. Aluksi meitä katsojia hellittiin herttaisella
Unna ja Nuuk –tarinalla sekä illan toisena
elokuvana oli kaikki katsojaennätykset Suomessa
rikkonut Matti -elokuva.
Tällainen kulttuuri-ilta houkuttelee väkeä
kauempaakin, se huomattiin tälläkin kertaa, ja on
omiaan nostattamaan meidän kaikkien profiilia ja
edistämään kyläkansojen välistä ystävyyttä sekä
vireyttämään keskinäistä kanssakäymistä.
Leuvan kyläyhdistys järjestää toisenkin
elokuvaillan syksymmällä, sinne on taas
odotettavissa mielenkiintoisia uutuuselokuvia ja
tietysti täysi salillinen katsojia! Kannattaa harkita
paikkalipun hankkimista hyvissä ajoin.

Kyläyhdistys palkitsi!(1.3.2006)
Leuvan kyläyhdistyksen yleinen kokous pidettiin
1.3. toimitalolla leppoisan tunnelman vallitessa.
Asiat olivat oleellisia ja sen verran mieltä
kuohuttavia, että mielipiteitä sinkoili puolesta ja
vastaan. Yhteinen linja kuitenkin loppujen lopuksi
löytyi ilman äänestyksiä, joten tulevan vuoden
toiminta on taas kaikkien yksimielisesti
päättämää. Hyvät päätökset käsiteltiin jouhevasti
maukkaiden nisukahvien voitelemina.
Puheenjohtajan terävistä nuijankopautuksista joku
satunnainen ohikulkija olisi voinut helposti
päätellä, että Leuvanjoella on taas naulaustalkoot
käynnissä ja osallistujia on kymmeniä. Voitte olla
ylpeitä, arvon kyläyhdistyksen jäsenet, että teillä
on näin yksimielinen kyläyhteisö! Jokainen yli 15 vuotias leuvalainen on automaattisesti
kyläyhdistyksen jäsen.
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Kylätalkkaritoimintaa kehitellään Leuvanjoella (7.3.2006)
Monella suomalaisella kylällä jo vakiintuneeksi
muodostunutta toimintatapaa viritellään käyttöön
myös meidän kylällämme. Kyseessä on siis ns.
kylätalkkari tai –renki, eli henkilö joka suorittaa
tilaustyönä tehdyt pienet tai suuret työt
päivätaksalla. Jokainen, jolla on tekemätöntä työtä
kotonansa tai tilallansa , voi varata työntekijän
palvelukseensa pientä korvausta vastaan.
Käytännön järjestelyt toimivat siten, että kunta
työllistää jonkun ammattitaitoisen
pitkäaikaistyöttömän tekemään hanttihommia
kylällä, ja kyläyhdistys hallinnoi ja järjestää
työntekijän työlistan. Työt suoritetaan tilaus- tai
kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti. Työntekijä on
siis kunnan palkkaama, ja työn tilaajalle jää
maksettavaksi jokin päiväkohtainen summa
tehdystä työstä. Kyläyhdistys saa pienen
korvauksen töiden ja työntekijän kontrolloinnista.
Tällainen järjestely on saanut vauhtia
vuodenvaihteessa voimaan tulleesta uudesta
työllistämislaista, jonka mukaan kunnan on
maksettava kaikkien pitkäaikaistyöttömien
korvauksista puolet valtion maksaessa toisen
puolen. Nyt on siis kaikkien intressissä työllistää

vaikka osapäiväisesti pitkäaikaistyöttömiä.
Vaikuttaa tilastojen kaunistelemiselta näin vaalien
alla, mutta kyllä asialla on samalla toinenkin
tärkeä etu. Tällä tavalla estetään jonkin verran
nykypäivänä niin yleistä syrjäytymisen uhkaa
samalla kun pidetään työkuntoa ja ammattitaitoa
yllä. Pitkäaikaistyöttömyys muiden epäkohtien
ohella on valitettava ilmiö nykyyhteiskunnassamme, ja monen mielestä
seuraamusta kvartaalitaloudesta.
Tekemätöntä työtä on vaikka kuinka paljon, ja
meillä kaikilla on varmastikin joitakin töitä joihin
voitaisiin käyttää tällaista kylätalkkaria.
Ammattitaidosta riippuen kylätalkkari voi tehdä
töitä laidasta laitaan. Asiasta tiedotetaan vielä
tarkemmin kyläyhdistyksen toimesta, jolloin
selviävät myöskin päivätaksat sekä toiminnan
aloittamisen aikataulu. Toivotamme uuden
kylätalkkarin tervetulleeksi parhaiten tarjoamalla
hänelle töitä tehtäväksi!!

Kaistanopeudet kasvavat…(9.3.2006)
Lehtemme toimitus ja Leuvan kyläyhdistys ovat
pikkuhiljaa varautumassa kylällämme tapahtuvaan
hurjaan kaistanopeuksien kasvamiseen. Kehitys
otetaan mielihyvällä vastaan, vaikka yleensähän
nopeuksien kasvu lisää myös onnettomuuksien
määrää. Tässä tapauksessa tällaista varjopuolta ei
ole kuitenkaan nähtävissä.
Matkailun kasvaessa on meidänkin huomioitava
lisääntyvä turismi ja pyrittävä maksimaaliseen
edustavuuteen, erottuvuuteen ja houkuttavuuteen.
Tämän seurauksena ovat kylämme valtaapitävät
päättäneet panostaa leijonanosan ponnisteluistaan
kylämme taisteluun näkyvyydestä ja huomiosta
maailman turuilla. Jatkossa yhä useampi
matkailija pysähtyy kylällämme ja haluaa
itsellensä kattavan datapaketin kuuluisan
kylämme asioista. Tämän paketin olemme yhdessä
päättäneet tarjota. Keinoja kaihtamatta,
resurssiemme rajoissa, haluamme nostaa kylämme
profiilia sille kuuluvalle tasolle!

Tämän kevään ja kesän kuluessa tulemme
lisäämään oleellisesti kotisivujemme
aineistomäärää tulevia laajakaistanopeuksia
hyödyntääksemme. Tähän mennessä
nettiyhteyksien hitaus on pakottanut meidät
jättämään erittäin oleellisia asioita esittämättä
niiden raskauden vuoksi. Tähän saakka kylämme
valtaväylän kapasiteetti on yksinkertaisesti ollut
liian pieni täydellisen matkailunautinnon
aikaansaamiseksi.
Nopealla aikataululla, heti kaistan auetessa,
aiomme lisätä ainakin kaksi, ehkä jopa kolme, max
-resoluutiokuvaa kylämme kotisivuille!! Se, jos
mikä, on kehitystä ja tekniikan valjastamista
yhteiseksi hyväksi. Ne, jotka vielä vaikeroivat min resoluutiokuvien kanssa, uhkaavat jäädä
auttamattomasti pois nykykaistojen hektisten
laajakelkkojen kyydistä. Tulevaisuus on jo todella
lähellä!

Talvipäivät aloitti kesäkauden!(9.4.2006)
Leuvanjoelta tai lähikyliltä! Vauhtia siivitti vielä
kunnan latukoneella tehdyt hienossa kunnossa
olevat ladut. Tyyliksi sallittiin niin perinteinen
kuin luistelutyylikin.

Perinteiset Leuvanjoen kyläyhdistyksen
järjestämät talvipäivät kutsuivat jälleen kokoon
koko kylän kansainvälisen asujaimiston kerman
toimitalolle 8.4.2006. Vierailevina tähtinä nähtiin
naapurikyliltä ja kauempaakin tulleita innokkaita
ja innostuneita kortensakekoonkantajia. Muutama
lumihiutale saattoi hieman vaikuttaa
osallistujamäärään, mutta kaikesta huolimatta
talvipäivät oli jällen yksi onnistunut osoitus
Leuvanjoen kylän ja kyläläisten aktiivisuudesta.
Paikalla oli kuutisenkymmentä perinteen vaalijaa
sekä motivoitunutta kilpailijaa, osallistuen
lukuisiin eri kilpailu- ja onnentestauslajeihin.
Taattu menestys on aina ollut nappulahiihto,
johon osallistui jälleen lukuisa määrä toinen
toistaan eri-ikäisempiä lapsia. Hiihdon hurma ja
kilpailun tuoma lisäjännite siivittivät kaikki
kilpailijat hurjaan vauhtiin, ja jälleen kerran
osoitettiin todeksi se jalo ajatus, että tärkeintä ei
ole voitto vaan reilu kilpailu ja osanotto. Kaikki
hiihtäjät saivat palkinnon, ja voi niitä onnellisia
ilmeitä joita palkintojenjakotilaisuudessa nähtiin!
Tulevat suurhiihtäjät ovat todennäköisesti kotoisin

Muina kilpailulajeina olivat saappaanheitto,
ketjunheitto, matkan arviointi, jotkut koettivat
kilpailla jopa maukkaiden poromakkaroiden
syönnissäkin…tosin viimeksi mainitusta sai
palkkioksi ainoastaan itse hankitun ähkyn…
Kaiken kaikkiaan talvipäivät oli jälleen kerran
menestys, osoittaen sen, että yhdessä tehden ja
osallistuen kyläläiset saavat itsensä pysymään
virkeinä ja aktiivisina. Vuoden kuluttua
kirmaamme jälleen talvipäivien tunnelmissa
toimitalolla. Leuvanjoen mallissa perinteinen
talvipäivä on merkkinä kesän tulosta, almanakan
tekijöille vihjeenä…Sitä ennen ja sen jälkeen
saamme nauttia vielä lukuisista muista yhteisistä
tapahtumista. Tulkaamme ja olkaamme, näin
hyvinvoikaamme!

Mestaruussarjaa…

Tunnistamaton lentävä esine?

Narutus vetoaa…

Kaikille kaikkea!!
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