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eivät muutoin ratkea! Laitteiston osalta meillä on
tällä hetkellä vain yksi vaihtoehto, tosin muualla
päin Suomea pari muutakin laitevaihtoehtoa on,

Leuvanjoen kyläuutiset netissä

1/2008

Valon vuosi alkaa Leuvanjoella.
Talvipäivänseisaus meni ja uusi valon vuosi on jo
pitkällä armaan Leuvanjoen rantapenkereillä.
Kulunut vuosi oli pitkä ja lämmin, kesää kesti
lähemmäs Joulua saakka. Lumi onneksi tasoitti
kuloheinikot kauniiksi kumpumaisemaksi, josta
turppaat
tursuavat
kuin
talventörröttäjät
konsanaan.
Leuvanjoen kylälle kulunut vuosi oli vaativa ja
raskas. Yhä enemmän näyttää siltä, että kylämme
on siirtymässä itselliseen autonomiaan ja
täydelliseen riippumattomuuteen. Mikään ei
sinänsä muutu, samalla tavallahan olemme jo
sinnitelleet
kymmeniä
vuosia
omillamme.

Kylästrategia
muuttuu
julkisen
hallinnon
toimenpiteiden
seurauksena
dramaattisesti
lähivuosien aikana. Voimmepa jopa joutua
harkitsemaan
osaltamme,
hyväksymmekö
huonommassa jamassa olevien alueiden yritykset
liittyä Leuvanjoen toiminnalliseen kyläalueeseen.
Tällä tavalla voisimme kuitenkin helpottaa
huonompiosaisten ja muuten ehkä totaalisen
romahduksen kohtaavien alueiden surkeaa
kohtaloa tässä alati muuttuvassa lantskaapissa.
Loppujen lopuksi suomalaisuus on se joka meidät
pitää yhdessä, tai kahdessa promillessa.

Leuvanjoen tulevaa esikaupunkia, suunnitelma 18248/09

Pääkirjoitus:
Valon aika on alkanut Leuvanjoella! Sitä pitää juhlia!!
Jee!!!!
Huraa!!!
No...siinähän sitä jo olikin...
Nauttikaa jo perinteikkäästä nettilehdestämme, tämä on jo joku viides numero. Sivuja tulee lisää juttujen mukana.
Lehtemme kaipaa avustajia/ kolumnisteja. Ottakaa yhteyttä tai lähettäkää juttuvinkkejä/juttuja sähköpostiimme..

Terveisiä ja onnittelut kaukaa…
Nöyrin ulkomaantoimittajanne on muistanut 90 –
vuotiasta Suomenmaatamme artikkelillaan ja
onnitteluillaan. Vaikka siellä kaukana jossain ei
Suomesta tiedetäkään mitään, Nokiakin on
kuulemma japanilainen kännykkämerkki, silti
ylpeys ja röyhistys näkyvät Suomipojan ja –tytön
rintapielessä missä ikinä he ovatkaan. Lainaamme
tähän muutamia otteita kirjeenvaihtajamme
kirjoituksesta, ne harvat sanat joista saa selvää.
Toimituksemme pahoittelee aikatauluviivästystä,
vaikkakin meistä riippumattomista syistä.

aidosti tuosta lausahduksesta, voi melkein tuntea
onnentoivotuksen
hönkäyksen
kasvoillaan.
Tarkistimme lausahduksen alkuperäisyyden ja
aitouden, ja todellakin, tuo sydämellinen hönkäys
tuli täydestä päästä (sydämestä, toim. huom.)
melkein oikeana päivänä, vaikka samaan aikaan
meneillään oli vierailu maailman suurimmassa
viinatehtaassa Kiinassa. Kuulema maistiaisia ei
oltu vielä saatu…
Muuten kirjeenvaihtajallamme on ollut kiirusta
viedessään Suomitietoutta noihin syrjäisiin ja
harvaanasuttuihin
kolkkiin
Kiinassa.
Toivottakaamme rohkealle sanansaattajallemme
onnea ja toivokaamme selkokielisiä raportteja
mistä ikinäkään.

” Onniva Suomi, on kiva onkia 90 vuosia
kutukalamnisti, niin onkin ja iso on sammio!”
…siinäpä suora lainaus kulausmnistiltamme
Kiinasta. Riemu ja salmiakkikossu välittyvät

Kuvassa oikealla viinatehtaalle kuuluva hiivantuotantolaitos sekä vasemmalla n. 3 000 000 litraa viinaa!
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Käyttötaidetta Leuvanjoelta!

Virkeän kylämme tapahtumien keskipisteessä,
Leuvan Toimitalolla, on saatu vuosien kuluessa
nauttia niin opereteista, baletista, virsistä kuin
ynnämuustakin kaikesta maan ja taivaan välillä.
Noiden suurtakin julkisuutta saavuttaneiden
performanssien ohessa Toimitalolla on pyörinyt
jatkuvasti lukuisia kerhoja sekä askartelupiirejä,
viikko viikon ja vuosi vuoden jälkeen,
säännöllisesti. Kerhoissa on luotu niin abstraktia
taidetta kuin jokapäiväistä käyttötaidettakin.
Kunnia heille, jotka ovat jaksaneet vuodesta

toiseen ottaa osaa niin ohjaajina kuin
osallistujinakin näihin vireyttä ja perinteitä sekä
käsien taitoja ylläpitäviin tapahtumiin! Kurssit
pyörivät jatkuvasti ja niillä on vielä vähän tilaa.
Ilmoittautumiset ja kyselyt voitte esittää Leuvan
Kyläyhdistykselle.
Ohessa on muutamia kuvia käsityöpiirin luomista
henkeäsalpaavan
kauniista
taideja
käyttötavaroista viime syksyn käsityökurssien
ajalta.

Valoryijyjä

Pikkuryijyjä

Liina

Liina

Istuinmattoja

Pikkuryijy

Kuvat © Leuvan Kyläyhdistys
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Vuosi on viimeinkin vaihtunut!

Ulkomaankirjeenkaihtajamme ( toim. huom)
raportti Kiinan maalta:
Haloo,
kuuluuko…?
Täällä
ulkomaankirjeenvaihtajanne
paikan
päältä.
Voimme kaikki huokaista helpotuksesta, viime
vuosi on vihdoinkin vaihtunut seuraavaan,
vuoteen 2008. Tällä päivämäärällä, joka on
7.2.2008, olemme siirtyneet sian vuodesta rotan
vuoteen! Jos olisitte täällä luulisitte aivan kuten
nöyrin toimittajannekin, että sota on alkanut! On
helppo uskoa juuri kiinalaisten keksineen ruudin,
ja ilmeisesti he keksivät sitä samalla todella paljon,
koska se ei ole vieläkään kuulema ( siis kuulema, ei
näemmä) loppunut!
Täällä ei ole mitään rajoituksia ilotulitukselle, jo
kolmevuotiaat voivat ostaa papatteja kioskilta, ja
niitä kioskeja on kadut täynnä! Raketit lähtevät
iloisesti ilmaan suoraan kädestä, taikka asunnon
ikkunasta taivaalle osoittaen, toivottavasti… Voin

kokemuksesta kertoa, että aattoillan ilotulitus on
sanoinkuvaamaton, ja se alkaa jo kaksi viikkoa
ennen ja loppuu kahden viikon kuluttua vuoden
vaihtumisesta.
Kuuro
toimittajanne
joutui
poistumaan jo yhdeksän aikoihin keskusaukiolta
uudenvuodenaattona,
pauke
oli
niin
korviasärkevä! Loppu ilta menikin sitten asunnon
ikkunasta katsellen ja kuunnellen, nukkumisesta ei
todellakaan tullut yhtikäs mitään. Tykinlaukaus
kerrostalojen reunustamalla aukiolla kuulostaa
oikeasti tykinlaukaukselta! Ero suomalaiseen
uudenvuoden juhlimiseen on vain siinä, että täällä
pauke on sata kertaa kovempi, eikä yhtään
humalaista näkynyt koko iltana. Ihmiset tulivat
perheineen juhlimaan vuoden vaihtumista,
kantaen sylissään pieniä lapsiansa ja juoden teetä.
Toimittajanne vetäytyy ansaitulle lepuutustauolle
ja toivottaa sinne kauas Suomeen hyvää
alkuvuotta!

Väsyneet mutta onnelliset uudenvuoden juhlijat!

i

Papattikioskeja piisaa!!
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Kevätterveiset ulkomaankirjeenkaihtajalta!
Terveiset
teille,
rakkaat
suomalaiset
maanhumaanit! Kävi niin, että talven selkä on
taittunut ja kevät pukkaa rinnuksille värikkäitä
läiskiä! Ei ei, se ei johdu ylensyömisestäni, vaan
pelkästään mansikoiden ilmestymisestä toreille.
Aina jokunen mansikka tipahtaa paidan
rinnukselle ja saa aikaan iloisen väriläiskän
muuten tahraisen puhtaaseen paitaan.
Aurinko porottaa jo reilun 50 asteen kulmassa
pään päällä, elikkä suunnilleen Suomen kesäisistä
korkeuksista, ja lämmittää mukavasti vanhoja
luita. Sääkartasta voi toki nähdä, että teillä siellä
Suomessakin on saatu nauttia todella lämpimästä
talvesta, täällä vastaavasti on ollut kylmintä sataan
vuoteen! Sitä se ilmaston lämpiäminen teettää…
Kesä
tulee
ja
markkinat…siitä
tulikin
kohmeloiseen mieleeni joka kesäinen kauhistelu
hintojen kohoamisesta. Suomessa näemmä hinnat
ovat kohonneet ennätysnopeasti, samoin täällä
terrakottapatsaiden luvatussa maassa.
Toki
euroon suhteutettuna täkäläiset hinnat ovat

hymynhäiveen nostattavan alhaisia. Hintataso
täällä on melko suoraan sama kuin Suomessa,
suhteutettuna ansiotasoon. Ylellisyys- taikka
statustavarat ovat täällä todella kalliita samoin
suhteutettuna. Ylellisyyden ei haluta kovin
helposti leviävän rahvaan keskuuteen, aivan kuten
ei sielläkään!
Näin olympiavuonna Kiina ottaa kaiken irti
olympialaisista. Jokaisessa puistossa ja kaduillakin
on valtavia olympialaisia sponsoroivien yritysten
mainoksia ja suoranaisia taideteoksia. Täällähän
työn hinta on tunnetusti todella alhainen, joten
vaivaa
noiden
kansallistuntoa
kohottavien
kohteiden tekemiseen on todella nähty! Samoin
Kiinan ylväästä avaruusohjelmasta muistetaan
aina ylpeydellä kertoa! Eikä syyttä, ilmeisestikään!
Kokemuksesta jälleen voin kertoa, että Kiinassa
kyllä tavaraa riittää ja kaikkea löytyy! Onhan
kieltämättä niin, että suuri osa länsimaiden
kulutushyödykkeistä ovat made in China…

Tässä hieman hintatietoutta täältä alkuperäisestä, ei vielä turistihintojen vaivaamasta kaupungista. Hinnat
ovat tietysti noin –hintoja, koska täällä tinkaaminen on vaivan arvoista!
Coca Cola 2,5 l
Sprite
2l
Suklaa
150g
Pikakahvi 150g
Jogurtti 125g purkki
Kasvikset keskim. kg
Pyykinpesuaine 2 kg
Kuulakärkikynä
Talvitakki tosi lämmin
Lenkkarit, ei merkki…
Lenkkarit, merkki…
Nokia N 95

0.6 euroa
0.5 eur
0.5 eur
1.0 eur
0.09 eur
0.3 eur
0.5. eur
0.025 eur
10 eur
3 – 20 eur
60 eur
650 eur

Bensiini l 0.43 eur
Diesel l 0.5 eur
Pesukoneen moottori 130W 7 eur
Tukan leikkaus ja pesu yhteensä 0.5 eur
Sähköskootteri 150 eur
Moottoripyörä 15o cc 400 eur
Auto, uusi, 1 l koneella 2300 eur
Honda Accord 7500 eur
Lämmönvaihdin kotiin 230 - 500 eur
Monitehosilmälasit Varilux 170 eur
Taksikyyti 100 km
15 eur
Kiinalainen känny
4 – 200 eur

Uudenvuoden koristeita…mm
Posliiniastioista tehty lohikäärme.
Taempana avaruusosastoa.
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Kevätkesäterveisiä ”kaakaa”!
Lämpimät linnunlaulut Kiinan Kansantasavallan
keskeltä. Kesä keikkuen tulevi, kuten myös sinne
teille armaaseen kotosuomeen. Kevätpäivän
seisahdus oli ja meni ja nyt jatketaan matkaa!
Toimittajanne kärvistelee kevätkeleissä sen minkä
harrastuksiltaan pystyy. Lämpötila täällä idän
perukoilla pysyttelee päivällä jo reilussa
kahdessakymmenessä asteessa ja yölläkin on n. 15
plusastetta. Aurinko on hehkuvan kuuma kunhan
se vain tuolta pilvipeitteen raosta pääsee
tuikkaamaan säteellänsä nenänvarteen.
Elo on rauhaista ja jokapäiväistä taistelua
toripaikasta ja siitä, kuka saa myytyä tarjottavansa
ennen kuin luonto ne kypsyttää pöydälle.
Päivänpolttavista asioista ei täällä kuule tai tiedä
kukaan mitään. Televisiosta kansa saa tietonsa ja
sen mukaan muodostaa mielipiteensä. Ikivanhat
opit ja järjestelmä ovat voimassa edelleen, ja

mielipiteet sen mukaiset. Niin kauan kuin se ei
kosketa suoraan itseä, ei siitä tarvitse ja kannata
välittää. Jokapäiväinen toimeentulo ja ravinto ovat
pääasioita täällä ”turmeltumattomassa” osassa
valtakuntaa. Töitä tehdään todella kovasti ja joka
päivä. Pääsiäistä ei täällä ole, eikä montaa
muutakaan länsimaiden omaksumaa juhlapäivää.
Kalenterista sentään löytyy sunnuntai, mutta sen
nimi on sananmukaisesti ” viikonpäivä”, siis yksi
tavallinen päivä seitsemästä. Jonkun kerran on
karvoisalla
toimittajallannekin
menneet
viikonpäivät hukkaan, asia on selvinnyt kysymällä
viisaammilta.
Kevään merkit kuuluvat siellä kulttuurin kehdossa
Leuvanjoella jo tänne saakka. Tilhiäiset pörräävät
sen verran ärhäkkäästi että niitä pitänee tulla
bongailemaan paikan päältä kunhan sällit sallivat.
Nähdään!

Uutiskynnys ylittyi!
Harvoinpas siellä Leuvanjoen emopitäjässä
saadaan nauttia sellaisesta huomionosoituksesta
mediassa, mitä oli viime torstaina. Kuten tiedetty,
tapahtumanollatoleranssin
rikkoutuessa
ovat
ärhäkät median edustajat heti nyhtämässä kaiken
irti asiasta tai edes löyhästi asiaan liittyvästä, tai
edes siitä ettei asia liity itse asiaan ollenkaan!
Nykyisen
käytännön
mukaisesti
haetaan
näkyvyyttä keinoja kaihtamatta, ja näin ollen
kaukaisimpienkin
nimeämättömien
seutujen
asioilla saattaa olla arvaamattoman paljon
merkitystä. Yleensä merkitykset tulevat pahasta tai
huonosta asiasta, harvoin mistään hyvästä
uutisesta.
Tämä
kerta
lienee
poikkeus
vakiokäytännöstä.
Asiahan on niin globaali että heikompia hirvittää,
tämä nykyteknolookian ymppääminen jokaisen
asian yhteyteen. Kevätaurinkoko lie herättänyt
uinuvat pedot kyläyhdistyksissä, kun yhtäkkiä
aletaan vaatimaan ihan mahdottomia. Nyt pitäisi
saada tilaa kyberavaruudesta jotta asioistamme

voitaisiin kailottaa kaiken maailman kansalle. Siitä
ei hyvä seuraa, sanonko minä! Vaikka onhan hyvä
että saisimme äänemme kuuluviin näkyvästi,
vaikka sitten sinne intternettiin. Emokunta on
osoittanut hyväksyntänsä asialle, eikä tällä kertaa
ilmoittanut
kantaansa
kansainvälisellä
käsimerkillä, noin kuvaannollisesti. Ilmoittipa
vielä meediassakin, että kyberavaruutta jaetaan
mahdollisesti muillekin kylille. Olemmehan jo
vuosikymmeniä voineet nähdä niin kunnan
kotisivuilta ja julkaisuista kuin myös internetistä,
että emopitäjäämme kuuluu kuusi nimettyä kylää (
+ 1 jonka nimeä ei mainita). Vielä pari viikkoa
sitten niinkin arvostettu julkaisu kuin Wikipedia,
tiesi että Yli-Iissä on kuusi kylää (+ 1 jonka nimeä
ei mainita). Tietääkö kukaan mikä tuon
nimettömän alueen nimi on…? Jos tiedätte, niin
lähettäkää
vastauksenne
jollekin
kunnan
päättäjälle. Tällaisen asian pitäisi kuulua jo tasaarvonkin nimissä yleissivistykseen.
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Jättilahjoitus Leuvan Kyläyhdistykseltä!
Kuntamme
peruskoulu-uudistus
on
kuohuntavaiheessa, ollut sitä jo monta vuotta.
Sivukylien
koulut
ollaan
lakkauttamassa
säästöihin vedoten, samalla koulukuljetukset
lisääntyvät ja syövät omalta osaltaan syntyviä
säästöjä. Vähimmälle huomiolle on ehkä kuitenkin
jäänyt se tosiasia, että noiden pienten ja nuorten
koululaisten koulupäivät venyvät kuljetusten
vuoksi ylipitkiksi. Se on kuva jota joudumme
tarkastelemaan
tulevaisuudessa
läpivalaisulaitteessa.
Helpottaakseen osaltaan valtavaa resurssi- ja
tarvikepulaa köyhässä koululaitoksessamme, teki
Leuvan Kyläyhdistys yhdessä nimettömän kylän
asukin kanssa armollisen laupeudenteon, jollaista
ei kunnassamme ole ennen nähty! Kyläyhdistys
lahjoitti
yläasteelle
kaiken
kaikkiaan
10
tieteislaskinta, joilla matemaattisten aineiden
opiskelumahdollisuudet ja sen kautta tulokset

voidaan säilyttää sillä korkealla tasolla, jolla se
tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa on.
Leuvan kyläyhdistyksen lahjoituksen vastaanotti
yläasteen
rehtori
Paula
Taskila.
Vastauspuheenvuorossaan hän kiitti sydämellisesti
Leuvan Kyläyhdistystä tästä mittaamattoman
arvokkaasta lahjoituksesta sekä lupasi huolehtia,
että lahjoitetut laskimet tulevat tasapuolisesti
kaikkien käyttöön. Kyseessähän on oppilaille
tarvittaessa annettava lainalaite matematiikan,
fysiikan ja kemian tunneilla. Lisäksi rehtori lausui
vielä kiitoksensa kaikkien opettajien puolesta
Leuvan Kyläyhdistykselle ja asianosaisille tästä
esimerkillisestä teosta.
Leuvan Kyläyhdistys toivoo lahjoituksensa tulevan
kaikille hyödyksi, ja nimensä sijoitettavaksi
kunniatauluun keskeiselle paikalle kaikkien
nähtäville ja ihasteltavaksi.

Leuvanjoen toiminnallinen kyläalue laajenee
Kuntaliitoksia…alueliitoksia…toimintojen
yhdistämisiä…karsintaa…supistamista…tehostami
sta. Siinäpä muutama muotisana tälle ajalle, noita
kun viljelee niin riittää kavereita, monenlaisia.
Pysyäkseen ajan hermolla, on myös Leuvanjoki
lähtemässä mukaan alueliitoksiin yhteisen hyvän
nimissä. Toimituksemme saaman nimettömän
vihjeen mukaan kyläyhdistys on jo loppusuoralla
neuvoteltaessa ns. ”toiminnallisen kyläalueen”
laajentumisesta.
Nimettömänä
pysyttelevän
lähteemme
mukaan
vastapuoli
on
ollut
neuvotteluihin tyytyväinen, ja todettu hiljaa
oleminen on tulkittu myöntymisen merkiksi.
Kyseessä tulee olemaan suurin alueliitos Suomen

historiassa, ja me tavalliset maan tallaajat voimme
vain kuvitella kuinka suuret edut se saa aikaan
meidän kaikkien hyväksi. Suurin hyöty tulee
tietenkin Leuvanjoen asukkaille, jotka näin saavat
haluamaansa
lisätilaa
asuttavakseen,
ja
seuraavana
hyötyvät
eniten
ne
lukuisat
paluumuuttajat ja muualta tulevat, jotka hakevat
edullista ja erilaista asumisympäristoä.
Leuvan kyläyhdistys aikookin ensi tilassa laittaa
myyntiin tonttipaikkoja tuolta uudelta alueelta, ja
varauksia otetaan jo vastaan, muodollista
varausmaksua vastaan.
Lisätietoja tiedossa lisää myöhemmin.

Kuvassa todistus, jolla kuun näkyvä puoli liitetään Leuvanjoen toiminnalliseen kyläalueeseen. Tontteja jo varattavissa!
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Laajakaista-asiakkaita rahastetaan…
Kaikki Wimax –laajakaistan hankkineet, lukekaa
tämä tarkasti!! Te kaikki olette jo vuosikausia
saaneet kärsiä räikeästä rahastuksesta ns.
langattoman laajakaistan hankittuanne. Olette
kiltisti maksaneet nettiyhteydestä extraa, sekä
hankkineet vielä järjettömän kalliit antennilaitteet
joko ostamalla, taikka kuukausittaisella 25 euron
vuokralla! Tämä kaikki on tietenkin sopinut hyvin
liikelaitoksellemme, joka ainoana tarjoaa Wimax –
laajakaistaa alueellamme.
Tosin Wimaxin tarjoajia on muitakin, ja vieläpä
huomattavasti halvemmalla hinnalla, esimerkkinä
vaikkapa Kuopion puhelin, jonka Wimax yhteys
maksaa kuukaudessa parikymppiä ja laitevuokra
on ainoastaan 8 euroa kuukaudessa!! Antennin
hinta on esim Kuopiossa 299 euroa, meidän
”tarjoushintaamme” 499 euroa vastaan… Voitte
itse kysyä asiakaspalvelusta miksi näin meillä
Oulun
Puhelimen
alueella.
Entä jos hankkisimme sopimuksen Kuopiosta,
taikka vaikka Kajaanista, jossa hinnat ja maksut
ovat myös paljon pienemmät? Ei onnistu, sanoo
”vapaata kilpailua” kannattava liikelaitoksemme.
Yhtiöt ovat keskenään sopineet, että toisen yhtiön
alueelta ei voi sopimusta hankkia. Kyseessä on siis
aivan ilmeisesti monopoli. Mitäs siitä sanotte,
rakkaat
lukijamme?

hyvittää maksetut kuukausivuokrat, mikäli ostatte
antennin
jälkeenpäin
itsellenne!
Antenni on nyt aika edullinen hankkia jos olet uusi
asiakas; hinta säästyy jo vuodessa verrattuna
kuukausivuokraan.
Entä sitten te vanhat asiakkaat, te kannattavuuden
peruspilarit jotka ette koskaan saa yhtään
tarjousta Oulun Puhelimelta, saati sitten tietoa
tällaisista mahdollisuuksista. Siis te joilla on jo
sopimus ja antenni, ettekä ole raaskineet ostaa sitä
omaksi
koska
se
maksaa
499
euroa?
Soittakaa
mahdollisimman
pian
NYT
tarjousaikana asiakaspalveluun ja vaatikaa kaikkia
vuokramaksujanne hyvitettäväksi lunastaessanne
Wimax -antennin omaksenne hintaan 299 euroa!!
Toimitukseemme on tihkunut tietoa ,että
vuokrakulut todellakin hyvitetään ja antennin saa
omaksensa jopa ilmaiseksi, siis ilman lisämaksua!!
Asia riippuu tietenkin siitä kuinka kauan olette
vuokralaitetta maksaneet.
Tärkeintä on, että soitatte heti ja vaaditte selvitystä
minkä suuruisella maksulla voitte lunastaa
antennin
omaksenne.
Jatkossa
säästytte
kuukausittaiselta vuokranmaksulta ja se on jo
paljon! Samalla voitte antaa palautetta siitä, että
kaikki tarjoukset, mm. nyt oleva ” rajoittamaton
nopeus”
kesän
ajaksi,
koskee
vain
lankalaajakaistaa , ei wimaxia!! Samoin jatkuva
yhteys, siis ei enää käyttäjätunnuksen ja salasanan
näpyttelyä aina nettiin halutessanne, sekin koskee
vain
lankalaajakaistaa!!
Törkeätä! sanoo toimitus ja aikoo omalta osaltaan
jatkaa palautteen ja arvostelun antamista ao
tahoille!! Joukkovoimaa tarvitaan!!

Tässä teille, hyvät kohtalontoverit, ohje jolla
säästätte jatkossa paljon rahaa:
Oulun Puhelin tarjoaa nyt uusille wimaxasiakkaille antennin hintaan 299 euroa. Sen voi
ottaa aluksi vuokralle jotta voi testata toimiiko se
kotonanne. Sen lisäksi Oulun Puhelin on luvannut

arsinainen
hmeyhteys :
aksaa
ina
traa
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