
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Niin kaukana kuin pippuriruutapuu kasvaa! 

 
Lahjomattomat terveiset ulkomailta, 
pippuriruutapuun juurelta. 
Ulkomaankirjeenkaihtajanne tervehtii 
Teitä siellä korruptiovapaassa maassa! 
Toisin kuin siellä, täkäläiseen kulttuuriin 
kuuluu peittelemätön lahjonta. Joskus se 
hoidetaan mutkan kautta erilaisia 
etuisuuksia hyödyntäen, taikka reilusti vain 
syöttämällä ja juottamalla kumppanit 
ähkyyn ja kaatokänniin. Koeta siinä sitten 
olla raitis suomalainen… Täkäläiseen 
kulttuuriin kuuluu lisäksi se, että 
neuvottelut hoidetaan pelkästään 
juttelemalla ja kilistelemällä laseja, 
yhteenveto neuvottelujen tuloksesta 
tehdään seuraavana aamuna, taikka 
vaihtoehtoisesti kokoonnutaan uudelleen 
sopimaan mitä edellisellä kerralla 
sovittiinkaan. 
Tämä siis kenttäväen osalta; virkamiesten 
hyysäämiseen täällä suhtaudutaan 

kuolemanvakavasti…sananmukaisesti. 
Periaatteessa kaikki toimii, käytännössä 
vanhoja tapoja on vaikea muuttaa kerralla.  
Vieläkin enemmän homma eroaa sieltä sen 
suhteen, että jos täällä sinun huomataan 
vastaanottaneen etuisuuksia jotka eivät 
sinulle kuulu, lento  loppuu lyhyeen kuten 
metsäkanalla jahtiaikaan…siellä taas ura 
lähtee nousukiitoon ja maine senkun 
kasvaa ja optiot sen mukana. Minkälaista 
pippurisumutetta onkaan suihkittu 
kansalaisten silmiin ja korviin, kun tuota ei 
ole ”ennen nähty” .  
Nöyrin toimittajanne vetäytyy kyyryyn 
ruutapuun juurelle toivomaan pilvetöntä 
taivasta ja pyyteetöntä auringonvaloa, 
tiettävästi ainut asia jota saa ilman 
vastineodotuksia ja ”mani”pulaatiota. 
Täällä kaukana, toiminnallisen kyläalueen 
reunamilla, on nykyvalossakin ihan hyvä 
olla.  
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Ajan tasalla tänään! 
 
 

Näinä vaikeina aikoina tarvitaan sellaisia 
instituutioita, jotka johdattavat pimeydessä 
vaeltavat kansat jälleen valoon. On oltava 
edelläkävijöitä ja ajastansa eteenpäin katsovia. 
Globaalin laman kourissa käpristelevät 
kansakunnat eivät pystyisi kehittymään, ellei 
meitä profetioiden luojia olisi. Siksi on tärkeää, 
että Leuvanjoki on tunnustettu aikansa 
edistyneimmäksi Suomen viimeiseksi 
asutusalueeksi. 
Siitä syystä tämä lehtemme numero on jo ensi 
vuosikymmenen ensimmäinen ilmestynyt 
uutisjulkaisu. Jonkun täytyy näyttää tietä! 
Seuratkaa johtotähteä! 

 
Täällä itäisessä periferiassa ensimmäinen 
kuudenkymmenen vuoden sykli tuli täyteen 
lokakuun alussa 2009. Sitä juhlittiin sadoin 
miljoonin, ja kaikesta päätellen kaikki tähän 
mennessä keksitty ruuti ammuttiin taivaan tuuliin. 
Kansakunnan itsetuntoa nostaa kummasti tieto, 
että emämaa on jatkuvasti keksimässä uutta 
ruutia, ja sivutuotteena saadaan toisille 
kauppatavaraa laidasta laitaan…halvalla. Täällä ei 
lama näy muuten kuin kansainvälisissä uutisissa, 
jos ne sattuvat näkymään.  

 
 
 
 

 
 

Laitakaupungin valoja, näkymä itäänpäin. 
 

Pääkirjoitus: 
 

Ensi vuosikymmen on jo alkanut Leuvanjoella! Sitä pitää juhlia!! 

Jee!!!! 

Hulaa!!! 

No...siinähän sitä jo olikin... 
Nauttikaa jo perinteikkäästä nettilehdestämme, tämä on jo joskuinkamonesseuraava numero. Sivuja tulee lisää 

juttujen mukana. Juttuja ei välttämättä tule sen enempää. 

Lehtemme kaipaa avustajia/ kolumnisteja. Ottakaa yhteyttä tai lähettäkää juttuvinkkejä/juttuja sähköpostiimme.. 

leuvanjoki@yli-ii.fi 

 


