
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Eksokylä löytynyt! 

 
Vuosikausia jatkuneen järjestelmällisen etsimisen 
jälkeen näyttäisi siltä, että virkeän Leuvanjoen 
kumppaniksi on löytynyt elinvoimainen eksokylä.  
Vain parin valottomaantievuoden päässä oleva, 
kaasumaisen usvan peittämä, yksinkertaiselle 
elämälle myönteinen pläntti vaikuttaisi olevan 
sopiva kohde Leuvanjoen nyt jo melkein 
hallitsemattoman laajentumisen välipysäkiksi. 
Kohteen nimeksi on annettu alustavasti OhLu6. 
Tutkijat ovat varmoja, että tutkimuksen kohteena 
olevalla kaistaleella on edellytykset kehittyneelle 
elämänmuodolle, jota Leuvanjoen asujaimisto 

itsessään edustaa. Tähänastisissa tutkimuksissa 
vasta julkistetulla eksokylällä ei ole toistaiseksi 
havaittu älyllistä elämää. Mittauksia on päästy 
tekemään vasta näkymättömän valon 
aallonpituuksilla, mutta lähiaikoina käyttöön 
otettava harkintaskooppi tuo varmastikin uutta 
mututietoa  asiaan.   
Toimittajanne pysyttäytyilee tämänkin asian 
ulottumattomissa asiallisen tiedon välittymiseksi 
Teille. 
 

 

                                     
Väärävärikuva kaukaisesta eksokylästä, Leuvanjoen tulevasta satelliittialueesta. 
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Leuvanjoen kyläuutiset netissä     1/2009 
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Ratkaise Leuvanjokiristikko, parhaat kalkitaan. 
 

                                     

Pääkirjoitus: 
 

Laajentumisen aika on alkanut Leuvanjoella! Sitä pitää juhlia!! 
Jeeookkonää!!!! 

Hurraata!!! 
 

No...siinähän sitä jo olikin... 
Nauttikaa jo perinteikkäästä nettilehdestämme, tämä on jo joku kuudes numero. Sivuja tulee lisää juttujen mukana. 
Lehtemme kaipaa avustajia/ kolumnisteja. Ottakaa yhteyttä tai lähettäkää juttuvinkkejä/juttuja sähköpostiimme joka 

on osoitteeltaan leuvanjoki miukumauku yli-ii piste fi. 

       vaakaan          pystyyn 
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Leuvanjoki juhlii! 
 

Kauan aikaa sitten tapahtui eräänä päivänä, että 
olipa kerran olla!  
Harvoin on Suomen maaperällä voitu seurata 
uuden maa-alueen syntyä ja kohoamista niin 
järjestelmällisesti alusta alkaen, kuin on 
tapahtunut Leuvanjoen asutusalueen kohdalla. 
Koko valtakunta on vahtinut varpaillaan tuon 
valtakunnan kuopuksen taivalta, varjellen sitä 
kaikelta…tosiaan, kaikelta. Siksipä tuo 
Suomineidon untuvikko onkin varttunut jo 
potraksi ja tomeraksi nelikymppiseksi keskeiseksi 

valtakunnan tukipylvääksi ja verrokiksi. Siinä sitä 
on juhlaa kerrakseen! 
Leuvanjoen tähänastinen historia on voitu 
taltioida alusta asti; nuoresta iästä on joskus 
jotakin hyötyäkin, jos median riepottelu katsotaan 
hyödylliseksi. Nykyteinit tuskin enää 
muistavatkaan neljänkymmenen vuoden takaisia 
tapahtumia, joten lehtemme toimitus päätti 
valaista tuota keskiajan aikaista historiaa 
muutamalla lehtiartikkelilla aikojen alusta lähtien, 
tasaisesti näin juhlavuoden mittaan. Haviskoon 
historian avohakkuualue, tässä Teille! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
           Rantapohja nro 1 etusivu 30.10.1969 
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Kuntaliitos ratkaisuvaiheessa 
 

Jo kauan jatkuneeseen kiistaan siitä, kuka saa 
Leuvanjoen emopitäjän luetuksi hyväksensä, on 
vihdoinkin löytymässä kaikkia tyydyttävä ratkaisu. 
Tämän saivat huomata ne lukuisat Leuvanjoen 
aktiiviset asukkaat sekä kuntamme ylimmän tason 
päättäjistä koostunut delegaatio, jotka yhdessä 
kokoontuivat Toimitalolle suunnittelemaan ja 
sopimaan tulevan kuntaliitoksen yksityiskohdista. 
Kunnanjohtajan pohjustuksen jälkeen ryhdyttiin 
avoimesti keskustelemaan liittymisen 
tärkeimmistä essentiaaleista. Ensimmäiseksi 
käsiteltiin näkyvin asia, elikkä tulevan liitoksen 
tunnusmerkki, vaakuna. Sovittiin että vaakunaksi 
otetaan Oulun vaakuna, jonka poikki on maalattu 
kaksi keltaista apilasalamaa. Nimeksi sovittiin 
tulevan Oyli-ii. Merikosken voimalaitos nimetään 
uudelleen, siitä tulee ”Leuvanjoen sähköturbiini –
varavoimala”. Epätoivotun aineksen 
loppusijoituspaikaksi sovittiin Kusisuo. 
Suurinta epäilystä herätti kysymys, onko Oululla 
varaa pitää yllä sitä kattavaa palvelutarjontaa, 
johon te arvoisat Leuvanjoen asukkaat olette 
tottuneet. Kaikki mumisivat yksimielisinä 
hyväksymisensä toteamukselle, että niukkuus 
tulee kalliiksi. Kun tarjonta ja tarve eivät kohtaa, 

tulee kysyntää siitä kuka maksaa ja paljonko 
välittäjä ottaa ja kenelle menee loput.  
Eniten huolta aiheutti se tuleva tosiasia, että 
palvelujen yhtäkkiä dramaattisesti lisääntyessä 
myös henkinen pahoinvointi lisääntyy, ja se taas 
on suorassa suhteessa terveydenhuollon menoihin 
ja maksuihin.  
Toinen todellinen huolenaihe oli se tosiasia, että 
mikäli julkista liikennettä aletaan ottaa käyttöön    
( lue: säännölliset onnikkavuorot. toim. huom.), 
mihin kohtaan Leuvantietä maalataan ne  
suojatien raidat sekä pystytetään ne moniväriset 
valot jotka niissä pylväissä välkkyvät miten sattuu. 
Nopeusvalvontakameran sijoituspaikaksi sovittiin 
urheilukenttä. Yhdessä tuumittiin, että kehitys 
vaatii joskus käsittämättömän suuria uhrauksia.  
Loppulauselmaksi muotoiltiin yhdestä suusta se, 
että näyttää ja kuulostaa siltä että joudumme 
ottamaan Oulun taakaksemme, kävi miten kävi. Ja 
jos hyvin käy huonosti, juhlitaan koko porukalla 
vuodenvaihteessa 2013 järjestämällä suuri 
ilotulitus Leuvanjoen Torinrannassa, siinä 
toripolliisin edessä, entisessä Oulussa. 
 

 
 
 
 

 
 

Kuntaliitosilta sai kuntalaiset liikkeelle. 


