
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uusi aikakausi alkoi Leuvanjoella!! (10.4.2006) 

LLÄPS 
               Leuvanjoen kyläuutiset netissä     2/06 

 
Laajakaista Leuvanjoelle on jo tosiasia! Se on jo 
tilattavissa ja asennettavissa jokaiseen talouteen 
niin Leuvanjoella kuin Tannilassakin. Asiasta 
pidetty tiedotustilaisuus kokosi uranuurtajat 
Tannilan koululle. Paikalla oli parikymmentä 
pioneeria, sekä Oulun Seutukunnan ja Pohjantähti 
–koulutuskeskuksen edustajat. Tilaisuus aloitettiin 
Tannilan kyläyhdistyksen järjestämällä 
maistuvalla pulla/kakku/kahvi/mehulla. Sen 
jälkeen aloitti Seutukunnan edustaja Jari Jussila 
esitelmöintinsä projektin nykytilanteesta ja 
jatkosta. Ilmenikin, että peruslaitteisto on jo 
asennettu kokonaisuudessaan ja langaton 
laajakaista on jo toteutunut suurimpaan osaan Yli-
Iiin syrjäkylistä! Jäljellä on vielä lisälähettimien 
asennus, jonka jälkeen koko kunnan alue kuuluu 
WiMax laajakaistan piiriin. Tulevaisuus on siis jo 
täällä, kauanhan sitä on odotettukin!  

 
 
Laitteistoesittelyssä Jussila demonstroi kuvaavasti 
laajakaistalaitteiden oikeanlaista asentamista sekä 
esitteli tarvittavaa laitteistoa. Näiden laitteiden 
asentaminen sujuu meiltä kaikilta ihan itse, koska 
ne ovat valmiita paketteja, eikä sähkö- tai 
johtoasennuksia tarvita. Ainoat johdot ovat virta- 
ja verkkojohdot jotka voi siis tökätä liittimiinsä 
itsekin. Asennusta helpottaa tarkat ohjeet jotka 
tulevat paketin mukana. Toki asennuspalveluakin 
voi käyttää, mutta kuten niin usein nykyaikana, se 
maksaa. Toisaalta jotkut kyläläiset tai sukulaiset 
ovat aika taitavia näissä asioissa, kannattanee 
kysyä ehkä vinkkejä heiltäkin. Tietysti operaattorit 
tarjoavat teknisen tuen, joten puhelimella voi 
kysyä asiantuntijoilta neuvoa mikäli ongelmat 
eivät muutoin ratkea! Laitteiston osalta meillä on 
tällä hetkellä vain yksi vaihtoehto, tosin muualla 
päin Suomea pari muutakin laitevaihtoehtoa on,  
 

 
mutta niiden yhteensopivuus meidän 
järjestelmäämme on vielä selvitettävänä. Jatkossa 
varmaankin on odotettavissa myös lisää 
laitevaihtoehtoja sekä toimintavaihtoehtoja, jotka 
perustuvat tähän WiMax järjestelmään. 
Pikainen soittokierros laajakaistaoperaattoreille 
paljasti sen, että jonkin verran vaihteluja esiintyy 
sopimuksen tekoon liittyen. Kun yleensä 
perinteinen lankalaajakaistasopimus sisältää niin 
päätelaitteen kuin turvaohjelmatkin jopa 
ilmaiseksi, ainakin määräajan, niin meille 
tarjottavaan langattomaan laajakaistaan ei 
kuulema alennuksia tai etuisuuksia tipu!! WiMax 
–järjestelmän ainut edustaja alueellamme on 
OPOY, joten ainakaan vielä ei kilpailuttaminen 
onnistu muutoin kuin paikallisten jälleenmyyjien 
omien tarjousten kautta. Eräs Haukiputaalla 
toimiva jälleenmyyjä tarjosi heti saman paketin 
myös WiMax –sopimuksiinkin kuin mitä kuuluu 
tavallisiinkin laajakaistasopimuksiin. 
Modeemiyhteyksiin verrattuna laajakaista tarjoaa 
vähintään kymmenkertaisen nopeuden kiinteällä 
kuukausimaksulla. Lisäksi laajakaista tarjoaa 
häiriöttömän ja katkeamattoman yhteyden, joka 
on ensiarvoisen tärkeätä esimerkiksi 
pankkipalveluita käytettäessä. 

Laajakaistan tuleminen sai 
aikaan leveän  hymyn 
osallistujien kasvoille. 

 
 
Tilaisuuden lopuksi Pohjantähti  
–koulutuskeskuksen kouluttaja Jenny Kangas piti 
lyhyen esittelyn internetin mahdollisuuksista sekä 
uhista. Pohjantähti tulee järjestämään ilmaisen 
kurssin internetin käytöstä lähiaikoina, 
ilmoitukset ja aikataulut sekä ilmoittautumiset 
ovat nähtävissä paikallisissa medioissa piakkoin. 
Kursseja tulee keskitetysti muutamille 
paikkakunnille, joten seuratkaa ilmoituksia 
tarkoin. 

Luennoitsijat Jari 
Jussila ja Jenny 
Kangas 
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Nauttikaa jo perinteikkäästä nettilehdestämme,  

Lehtemme kaipaa avustajia/ kolumnisteja. Ot
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Leuvan kyläyhdistys aktiivisesti e

Nyt kaikki mukaan hyödyntämään to
internetyhteyksiä. Kuten hyvin tiedätte, ar
lukijamme, internet tuo palvelut ja uutiset m
kaikkien koteihin nappia  painamalla! 
 
Leuvan kyläyhdistys haluaa olla aktii
mukana mataloittamassa kynnystä 
internetin maailmaan, ja samalla tie
tietokoneaikaan! Kyläyhdistys on neuv
valmiiksi erittäin edullisen tietokonepaketin,
avulla kenen tahansa on mahdollista 
hyödyntämään kaikkia tietotekniikan tarj
etuja! 
Olette varmasti nähneet lehdissä toinen to
houkuttelevampia tarjouksia, joissa luv
uusinta uutta kaikilla mausteilla edu
pakettihintaan!? Nyky
kulutushysteriayhteiskunnassa tarjotaan v
laitteiston tilalle aina uusi paketti, työ
varaosien hinta on nostettu pilviin. 
 
Leuvan kyläyhdistys haluaa irrottautua 
oravanpyörästä. Sovimme O
kierrätystoimintaa harjoittavan Tervatulli 
kanssa yhteistyöstä, jonka avulla edes pien
täysin käyttökelpoisesta, yrityksien ja lai
poistamasta  atk –laitteistosta, palaa ta
hyötykäyttöön samalla edistäen harvaan asu
alueiden mahdollisuutta liittyä m
tietoyhteiskuntaan niin yhteisö- 
yksilötasollakin. Käytännössähän m
tavallisten tietokoneenkäyttäjien tarpeen t
tavallinen perustietokone ilman turhia ja k
krumeluureja. 
 
Tervatulli Oy on yleishyödy
osakeyhtiö, jonka omi
Oulun Kuurojen Yhdistys 
Pääkirjoitus: 
 

kanut Leuvanjoella! Sitä pitää juhlia!! 
Jee!!!! 

Huraa!!! 
 

siinähän sitä jo olikin... 
 tämä on jo joku kolmas numero. Sivuja tulee lisää juttujen mukana.
takaa yhteyttä tai lähettäkää juttuvinkkejä/juttuja sähköpostiimme. 
ahdollistamana aineistoa lisätään tuntuvasti ja näkyvästi. 
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distämässä maaseudun verkottumista!!(28.4.2006) 
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Nuorten Ystävät ry ja Oulun Seudun 
Nuorisoasuntoyhdistys ry. Sen toimialoja ovat 
kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden kierrätys, 
tilauskonepaja, siivouspalvelu sekä 
pienrakentaminen. Yhtiö perustettiin vuonna 1997 
parantamaan Oulun seudun kuurojen 
työttömyystilannetta. Tervatulli Oy:n 
palveluksessa on tänä päivänä 48 henkilöä, joista 
parikymmentä on vajaakuntoisia. 
 
Nyt siis voit hankkia itsellesi tai lahjaksi 
tietokonepaketin valmiina ja testattuna 
takuutuotteena hintaan 60 euroa! 
 
Pakettiin kuuluu 1000 MHz suorittimella oleva 
keskusyksikkö koteloineen, 128 Mb välimuisti, 
verkkokortti,  äänikortti, cd -asema, 
levykeasema, 2 x usb –liitintä,   17” näyttö, 
näppäimistö ja hiiri. 
Siis täysi paketti ilman turhia kikkailuja n. ½ 
normaalihinnasta Leuvan kyläyhdistyksen kautta! 
Pakettiin ei sisälly ohjelmistoja, nekin 
asennetaan tarvittaessa pientä korvausta vastaan. 

                                     
Ota yhteyttä Leuvan kyläyhdistykseen, niin 
sovitaan paketista joka soveltuisi juuri sinulle. 
 

 



          Leuvan 4H-kerho toimii ja tiedottaa!!(2.5.2006)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat ja tekstit Liisa Perälä 



 
 

Kunta lakkautti kyläavustukset!! (6.6.2006) 
 

Porkkanarahojen mentyä sivu sikasäkinsuun alkoi 
itsenäisessä Yli-Iissämme tiukka menojen 
karsiminen. Karsimislinjan tulkitsemisessa on 
varmaankin yhtä monta mottimestaria kuin 
karsastajaakin. Hallintoelimien luovutettua 
elintärkeät esityksensä valtuuston päätöksistä on 
suhteellisen helppo päätellä, että suurimman 
kuluerän Yli-Iin kunnassa muodostavat sivukylät! 
Elikkä niiltä kaikenkorvaiset avustukset pois, ja 
sitä ennen siirrettäköön kaikki maksetut 
korvaukset avustus –nimikkeen alle! Niillä 
säästyneillä muutamalla tuhannella eurolla , niin ja 
kolme sataa päälle jos sotaveteraanijärjestöltäkin 
poiskarsittu avustus lasketaan, saadaan 
merkitsevin osa kuntalaisista taas hyvälle tuulelle 
ja jaksamaan puolustaa vähäosaisimpien etuja ja 
takoja! Karsimisen seurauksena syntyvät kepit 
viskattakoon reuna-alueille pusikkoa kasvamaan. 
Nehän varjostavat sopivasti porkkanamaata, ettei 
tyvipäälaho iske motukkaan!! Muuta ei voi kuin 
toivoa että olisi toivoa! Ainakin hannesta on mitä 
poimia kaivinnosta. Vaikuttaa siltä, että 

artikkelitukikin on loppumaisillaan, menee sen 
verran laikukkaaksi tämä (tämä) kulttuurin kirjo. 
Kolumnistimme jatkakoon myönteisempien 
jatkojen kerassa. Hurhaata!! 
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Toki on tasapuolipäisyyden nimissä kerrottava, 
että montaa muutakin avustusta ja tukea 
poistettiin toistaiseksi. Että tasan käy nytkin 
epätasat! Tulevaisuudessa jälleen tasan käyvät 
tonninlahjat! Jos ei täällä niin jossakin muualla! 
Hei laatikkoo ja ei hyvältä vaikuta, ”katotaan 
mistä se kato käy” kun näin karseasti meitä 
ennestäänkin vähäosaisimpia rangaistaan. 
Olemme tietysti pahoillamme, että meihin 
sivukyläläisiin tuhlatut rahat eivät näemmä ole 
tuottaneet mitään takaisin…maksamamme 
verotkin ovat vain kuormittaneet lisää 
ennestäänkin ylikuormitettua hallintoa. 
Helpottaisi varmaankin kovasti, jos meidän 
verokillinkimmekään eivät olisi häiritsemässä 
kunnan talouden tasapainottamista…? 
 
 

 
 
 
 

Kevättalkoot Leuvanjoella !! (10.6.2006) 
  
 
Taas jälleen kerran, kaikesta huolimatta ja senpä 
vuoksi, kerääntyi innokas ja taidokas 
talkoojoukko Leuvanjoen toimitalolle pistämään 
porukalla paikat kuntoon!! Kerta kerralta yhä 
enemmän talkoohenkistä väkeä kokoontuu 
keväiseen tempaukseen, perinteitä kunnioittaen jo 
reilut 20 vuotta! Harvoin on nähty niin 
innostunutta ryntäystä talkoopaikalla, mitä nähtiin 
tällä kertaa, vaikkakin kyseessä oli kahvi- ja 
nisutarjoilu voileipineen! Yhtäkaikki, talkoot ovat 
antoisa ja leppoisa juttelutuokio jossa samalla 

edistetään kylämme viihtyisyyttä ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta! Sellaista perinnettä 
ei pidä unohtaa! Kaikenkarvainen 
lainakolumnistimme on kuullut luotettavalta 
taholta, että kyläyhdistys olisi suunnittelemassa 
railakasta kesäjuhlaa loppukesästä toimitalolle. 
Tilaisuudessa ruoditaan varmaankin perin pohjin 
muun muassa nykyinen tilanteemme ja 
tulevaisuuden näkymät! Seuratkaamme 
herkeämättä ilmoitustauluja ja nettijulkaisua, 
josko juhlailmoitus sinne ilmestyisi! 

 
 
 
 
 



 
 
 

Huhua julkaistu!?(27.7.2006) 
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Leuvanjoen kyläntraitilla liikkuu hurjia huhuja. 
Pikkuisen linnut ovat viserrelleet, että joku 
paikallinen omintakeista musiikkityyliä edustava 
moottoriturpalauma olisi aikomassa julkaista ihan 
ikioman julkaisun. Valpas toimittajamme päätti 
ottaa huhujen siivistä selvää. Täytyyhän noin 
ennenkuulumaton ja kansalaisia vaivaava juttu 
penkoa ja tuoda selväksi! 
Lukuisia kyselyjä ja haastatteluja myöhemmin ei 
asia ollut edelleenkään sen selvempi. Näytti siltä, 
että tämän asian penkominen vaatisi 
monimutkaisen soluttautumisoperaation sekä 

vakoojan taidot. Tuntuu että kyläläiset vakain 
aikomuksin peittelevät tätä asiaa, liekö se heille 
häpeän aihe…monet lähtivät juoksujalkaa 
pakosalle pitkin peltotietä muka ”katselemaan, 
josko pellonreunalla jo maamesikät kukkisivat…” 
ja kaikkia muita oudolta tuntuvia kiireisiä asioita 
ilmeni heille, kun toimittajamme kysyi tietävätkö 
he, joko joku huhu on julkaistu…? 
Kesä on nyt kohta mennyt, eikä asia ole selvennyt 
vieläkään. Naapurikylän tanssitalolla kuului 
viimeisin hieman juttua valottava tokaisu, kun 
hämärästä nurkasta kuului möreä ääni: ” On se! ” 

                                                    Kuva © Lauri Ojala 
 
 
 
 
 
 

Ennätyslämmin ja kuiva kesä Leuvanjoella!(20.8.2006) 
 
 

Armaan Leuvanjokemme henkeäsalpaavissa 
maisemissa on saatu nauttia lomailijan 
unelmakesästä. Eipä silti, ainahan sää on suosinut 
lomailijoita täällä Leutrooppisen ilmanalan 
alueella. Sitä joko ollaan saatu nauttia poutasäästä 
taikka iloita vesisateesta, niin yksinkertaista se on! 
Tämän kesän tyypillinen sama sääilmiö on toki 
vaikuttanut koko koko Suomineitomme 
decolletella sekä aivanpa ihanpa koko maassakin! 
Mittari sojottaa viisari tapissa kuukausikaupalla 
yötä päivää ja sadepilvet kuivuvat jo ennen kuin 
kastuvatkaan. Maanviljelijöiden unelmakesäksi 
tätä ei kuitenkaan voida aivan täysin kutsua, jos ei 
myönteiseksi asiaksi lasketa sitä, että 
kuivaheinäkausi on jatkunut jo kolme 
kuukautta… 

Mahtavan Leuvanjoen vedenpinta on laskenut, 
joissakin kohtaa voi jopa nähdä pohjaankin 
saakka…samoin Konttilammen uimapaikalla 
veden vähenemisen huomaa, lammen pinta on 
jopa kolme millimeetriä normaalia alempana. On 
siinä ahvenilla ahdasta! 
Muistakaamme kuitenkin, että ei ole kuin reilu 
puolisen vuotta siitä, kun vaihtolämpöinen 
toimittajamme kipristeli poskiaan keskitalven 
ennätyspakkasissa, ei naurattanut silloin ei niin! 
Nauttikaamme vielä näistä erikoisista elokuun 
helteistä, kyllä ne viileämmät ilmatkin sieltä 
tulevat. 
Sitä ennen rohkea kolumnistinne aikoo ottaa 
kaiken irti lämpimästä, ehkä jopa nostaa 
piponsakin korvien yläpuolelle…oi tätä kesää!! 
 



 
Selviytyjät – leiri Leuvanjoella(26.8.2006) 
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Hikeä ja Ikeaa 

 
Leuvanjoen asukkaat ovat jälleen tehneet 
perinteisen Haaparannan ostosparatiisimatkansa, 
jo ensimmäistä kertaa! Kynnelle kykeneviä oli 
linja-autolastillinen ja suuntana maailmankuulu 
ostoskeskus Ikea Suomen Haaparannassa. 
Matka aloitettiin aamuyhdeksästä alkaen ja reitti 
kulki vaihtelevan ja inspiroivan maiseman halki, 
kirkonkylän kautta Iihin ja Haparandaan. 
Odotukset olivat kovat, olihan mediassa jo 
kuukausikaupalla mainostettu yhden maailman 
tunnetuimman brändin myymälän avaamista! 
Matkalaisia huolestutti hieman ainoastaan ne 
huhut, joiden mukaan Ikean kassalla joudutaan 
jonottamaan jopa neljä tuntia. 
Perille päästiin hetimiten kauppojen auettua, ja 
porukka ryntäsi paratiisiin tutustumaan tähän 
maailmanihmeeseen. Ensi vaikutelmat olivat 
hieman ristiriitaisia, vaikuttihan liike ulospäin 
valtavan suurelta, mutta sisäpuolella tuntui että 
ahtaanpaikankammo saa vallan, vaikka 
asiakkaitakaan ei ollut tuohon aikaan vielä paljoa. 
Tavaroiden asettelu oli varmasti tarkkaan 
suunniteltua, ja käytävään maalatut nuolet 

osoittivat minne suuntaan olet menossa ja joudut 
menemään. Toisille osastoille ei pystynyt 
näkemään, koska osastojen väliset seinät olivat 
niin korkeat, että ei siinä voinut muuta kuin 
seurata ihmismassaa ja kulkea jonossa koko 
kaupan läpi. Kuinkahan ahtaat ne käytävät sitten 
ruuhka-aikaan ovat! Pelkkä katselukierros ilman 
ostamisia kesti reilun puoli tuntia vaikka oli koko 
ajan liikkeellä, niin pitkä reitti sinne on tehty! Eikä 
oikoteitä ole kuin pari kappaletta, eikä niitäkään 
näe ihmismassan keskeltä. 
Tavaraa oli todella paljon, kaikkea mitä kodissa 
tarvitaan, ja jotkut tarjoukset olivatkin todella 
hyviä. Tarkkaan harkiten säästöjä saa kyllä 
aikaiseksi. Kassoilla ei tarvinnut jonottaa 
ollenkaan tai vain muutaman minuutin, todelliset 
ruuhkat kuulemma ilmaantuvat vasta neljän, 
viiden aikoihin. 
Kaikki olivat kuitenkin tyytyväisiä matkaan ja 
säästöjäkin syntyi, ja Joulupukin helpotukseksi 
lahjojakin ostettiin. Seuraava ostosreissu onkin jo 
suunnitteilla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Kaikki ostettu, Leuvanjoki kutsuu!                                                            Iso on Ikean laatikko 
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  Haaparannan komea kaapunnintalo, vai oliko se stadshuusi. 


