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tervetUloa messUille!
www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjois-pohjanmaanyrittajat/utajarvi/tapahtumakalenteri/

Maaginen Timo 
Taikuri Kulmak-
ko esiintyy laval-

la ja muina aikoina 
tekee taikoja ylei-
sön keskuudessa.

Marianne Koivisto.

Mikko Kiuttu.

Utajärven 
puhallinorkesteri

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.

Messulipulla tuotealennuksia. 

Anitta Rautiainen.

Eero Pirttikoski.

Liput:
Aikuiset 7,00 €
Lapset (7-15 v) 3,00 €
Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

LAUANTAI 16.8.
10.00 Ovet avataan 
10.10 Näytteilleasettajien esittelyä
10.30 Kivipuiston esittely leipomon pihassa Mikko Kiuttu
11.00 - 11.20 Timo Taikuri Kulmakko esiintyy
11.30 - 11.50 Utajärven Puhallinorkesteri esiintyy
12.00 - 12.10  Messujen avaus 
 kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eero Pirttikoski
12.20 - 12.40 Utajärven Puhallinorkesteri esiintyy
13.00 - 13.20 Timo Taikuri Kulmakko esiintyy
14.00 Luento ”Hyvä olo tulee sydämestä”, 
 Anitta Rautiainen
14.30 Kivipuiston esittely leipomon pihassa Mikko Kiuttu
15.00 - 15.20 Timo Taikuri Kulmakko esiintyy
16.00 Luento ”Aivoinfarktin/aivoverenvuodon 
 varhainen havaitseminen”, Marianne Koivisto
18.00 Ovet suljetaan

SUNNUNTAI 17.8.
10.00 Ovet avataan
10.10 Näytteilleasettajien esittelyä
10.30 Kivipuiston esittely leipomon pihassa Mikko Kiuttu
11.00 - 11.20 Timo Taikuri Kulmakko esiintyy
12.00 Luento ”Aivoinfarktin/aivoverenvuodon 
 varhainen havaitseminen”, Marianne Koivisto
13.00 - 13.20 Timo Taikuri Kulmakko esiintyy
14.00 Luento ”Hyvä olo tulee sydämestä,” 
 Anitta Rautiainen
14.30 Kivipuiston esittely leipomon pihassa Mikko Kiuttu
15.00 - 15.20 Timo Taikuri Kulmakko esiintyy
15.30 Luento ”Hoivamaatilan toiminta”, 
 maaseutuyrittäjä Satu Kumpulainen
16.00 Palkitaan kaunein istutuslava Hyvinvointitalon pihalta
17.00 Ovet suljetaan

Messujen aukioloajat la 10-18 ja su 10-17
nUoriso ja liiKUntatalo 16.-17.8.
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mukana 
messuilla:

Kuntalaki velvoittaa kuntaa edistä-
mään asukkaiden hyvinvointia. Tule-
vaisuudessa ihmisten tulee yhä enem-
män huolehtia itse itsestään. 

Olemmekin Utajärvellä ennakko-
luulottomasti lähteneet hyvinvointi-
talkoisiin ja tavoitteenamme on lisätä 
asukkaiden terveyttä, toimintakykyä ja 
hyvän elämän edellytyksiä.

Ympäristön näemme tärkeänä hy-
vinvoinnin osa-alueena. Olemme ylpei-
tä Utajärven maalaisidyllin tuomasta 
rauhasta ja haluamme panostaa ympä-
ristöviihtyisyyden säilymiseen. Voisin 
tässä tuoda esille Utajärven uuden viih-
tyisän torialueen, jossa tänäkin kesänä 
on kokoonnuttu kotiseutupäivien ja yh-
teislauluiltamien merkeissä. Torimaka-
siinissa toimii koko kesän paikallishis-
toriasta kertovat Kivun kiinniottajat ja 

Rautavellinä viruvi -näyttelyt.
Hyvinvointitalkoisiin on myös kii-

tettävästi osallistunut kolmas sektori, 
joka on järjestänyt hyvinvointia tuke-
via palveluja keskustassa ja kylillä. Yrit-
täjät, seurakunta, paikalliset urheilu-
seurat ja eri järjestöt ovat onnistuneesti 
vähäisillä resursseillaan järjestäneet 
monenlaista hyvinvointia eri-ikäisil-
le. Esimerkkeinä mainittakoon erilaiset 
kerhot, leirit, urheilutapahtumat, taito-
niekkakisat, yhteisvastuu- ja musiikki-
tapahtumat. Lisäksi vanhemmuuteen ja 
terveyteen liittyvät luennot ovat olleet 
suosittuja.

Hyvinvointitalo on meitä kaikkia 
varten. Hyvinvointitalolla järjestetään 
työpajatoimintaa, eläkeläisille suunnat-
tuja tietotekniikkakursseja sekä laulu- 
ja askarteluiltamia. Tiloissa toimii myös 

Oulujokiopisto. 
Viimeisin innostuksemme hyvin-

voinnin alueella on pyöräily. Utajär-
vi kuuluu pyöräilykuntien verkostoon, 
jonka päämääränä on pyöräilyn ja kä-
velyn merkittävä lisääminen liikenne-
muotoina ja arkiliikuntana. Pyöräily-
kuntana olemme osallistuneet tänäkin 
vuonna kilometrikisaan.

Kiitän yrittäjäyhdistystä työstä, jon-
ka sen jäsenet ovat tehneet Utajärven 
kivi- ja hyvinvointimessujen eteen. Toi-
von, että tapahtumasta tulee jälleen kes-
tävä perinne Utajärvellä!

Tervetuloa Messuille!

Arja Rantanen
hallintojohtaja
Utajärven kunta

Hyvinvoivat asukkaat ovat 
kunnan keskeinen voimavara

Arja Rantanen on Utajärven kunnan 
uusi hallintojohtaja ja hän on toimi-
nut virassaan huhtikuusta saakka. 
Hän on hyvillään, sillä Utajärvi on 
virkeä kunta, jossa on uudistushalui-
set työntekijät. Tavoitteena Rantasel-
la on yhdessä henkilökunnan kanssa 
suunnitella ja toteuttaa syksyllä mui-
den maussa virkistyspäivä ja työpsy-
kologin käyttöä eri toimialoilla.

- Laatutyö kuuluu jokapäiväiseen 
työhömme ja pyrimme yhdessä löy-
tämään sopivat työkalut niin, että 
työmotivaatio säilyy hyvänä. Kiitos 
kuuluu myös päättäjille. He ovat toi-
mineet joustavasti ja selvästi aistii sen 
hyvän hengen, mitä he haluavat luo-
da kuntaan. Yhdessä pystymme vas-
taamaan tulevaisuuden haasteisiin, 
Rantanen kiittelee.

Uusi hallintojohtaja kunnassa

Arja Rantanen toivoo, että Utajär-
ven kivi- ja hyvinvointimessuista 
tulee kestävä perinne Utajärvelle.

Utajärven Yrittäjät ry toivottaa kaik-
ki messuille tulevat esittelijät, myyjät 
ja asiakkaat tervetulleiksi Utajärvelle! 
Tänä vuonna ovat ensimmäistä ker-
taa mukana myös Rompetorin vie-
raat.

Olemme ottaneet Kivi- ja hy-
vinvointimessujen järjestelyvas-
tuun itsellemme. Teema sopii paik-
kakunnallemme erityisen hyvin, 
sillä näemme ihmisten hyvinvoin-
nin ensiarvoisen tärkeänä asiana ja 
lisäksi kuntamme kuuluu maailman 
laajuiseen Geopark-verkostoon Ro-
kua-Geoparkin kautta.

Kivimessuilla on pitkät perinteet 
Utajärvellä ja viime vuonna ”uudel-
leen lämmitettyjen” messujen suosio 
osoitti, että alueellamme on kysyntää 
tämän kaltaisille tapahtumille. Aktii-
vinen tapahtumatarjonta osaltaan li-
sää myös kunnan ja kuntalaisten hy-
vinvointia.

Utajärven yrittäjät ry on aktiivi-
nen järjestö ja jäseninä mukana on 
noin 55 prosenttia Utajärven yrityk-
sistä. Toimintamme tavoitteita ovat 
muun muassa toimia yrittäjinä ver-

tervetuloa messuille!
taistukena toisillemme ja samalla edis-
tää yrittäjien henkistä sekä fyysistä hy-
vinvointia. Yrittäjyyttä halutaan myös 
edistää paikkakunnalla yhteistyössä 
kunnan sekä useiden muiden järjestöjen 
kanssa. Lisäksi tehdään edunvalvontaa 
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien sekä Suomen Yrittäjien kanssa.

Yhdistyksemme toimintaan ovat ter-
vetulleita kaikki yrittäjät: yksinyrittä-
jistä kansainvälisiin jättiyrityksiin. Vii-
me vuosina olemme panostaneet paljon 
yrittäjien jaksamiseen järjestämällä va-
paa-ajan toimintaa, joka liittyy joko 
fyysiseen tai henkiseen jaksamiseen. 
Yrittäjyyskasvatus on myös lähellä sy-
däntämme ja olemme toteuttaneet sitä 
muun muassa oppilaitosten kanssa yh-
teistyössä. Ajankohtaista koulutusta ja 
tiedotusta järjestämme jäsenillemme 
koko ajan eri yhteistyötahojen kanssa.

Tervetuloa Utajärvelle!

Gunnar Göransson 
puheenjohtaja
Utajärven Yrittäjät ry

• Humanpolis Oy 
 Rokua Geopark
 Rokua Geopark -yrittäjyyshanke
 VIEHE Oulujoki -hanke
 Rokua Geopark -ympäristö-
 kasvatushanke

• Insinööritoimisto Intova
 Antti Vääräniemi

• Kiki Saastamoinen 
 Forever – tuotteet

• Kinnusen Mylly

• Kivigalleria J & J

• Mari Kemppainen 
 Tervahöyrylä

• Mesacos Oy 
 Eila Kolehmainen

• Muhoksen Rautia 
 Vesa Pirnes

• OivallusPelit Finland

• Ompelimo Sirpa Kovalainen

• Ompelimo StellaBella

• Ossi Nieminen

• Oy Finate AB

• Oy You Link Finland LTD

• P & M Wellnes  
 Pentti Hannukainen

• Peurapuukko  
 Jari Kamunen

• P-S Invapalvelut 
 Markku Laulumaa

• Puuhasliini 
 Anu Rautakoski

• Riikka Koskinen

• Ritun askartelu ja 
 korjausompelimo

• Rokua Health & Spa

• Saltset Oy 
 Irma Vuoti

• Sari Pahkala

• Taikuri Timo Kulmakko

• Terraviva Oy

• Terveys- ja hyvänolon tuotteet 
 Anna-Liisa Torvela

• Tmi Anne Hamari 
	 Oriflame

• Tmi Terapia Pre-Rehab

• Tmi Tiina Alakangas

• Utajärven Kunta

• Utajärven Osuuspankki

• Utajärven perussuomalaiset

• Utajärven Seurakunta

• Utajärven Tilikkuosuuskunta

• Utajärven Yrittäjät ry

Gunnar Göransson toteaa, että 
tulevien messujen kivi- ja hyvin-
vointiteema sopii Utajärvelle eri-
tyisen hyvin. - Näemme ihmisten 
hyvinvoinnin ensiarvoisen tärkeä-
nä asiana
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Kivimessujen jalanjäljissä:

Kivi- ja hyvinvointimessut tulevat taas
Kivi- ja hyvinvointimessut järjeste-
tään Utajärven Nuoriso- ja liikun-
tatalolla 16.–17. elokuuta nyt toista 
kertaa. Vetovastuu tapahtumasta 
on tällä kertaa Utajärven Yrittäjät 
ry:llä.

90-luvulle saakka Utajärvellä 
järjestettiin vuosittain Kivimessut, 
joka oli ympäri Suomen tunnettu 
ja vieläpä alan pohjoisin tapahtu-
ma. Kävijöitä oli parhaimmillaan 
yli kymmenen tuhatta!

Utajärven Kivimessut järjestet-
tiin ensimmäisen kerran 80-luvun 
puolella ja jatkuivat kesän koho-
kohtana vuoteen -98 saakka. Idea- 
sekä toiminnan miehenä oli Matti 
Häkli, joka tuolloin oli muutaman 
vuoden toiminut kivialan yrittäjänä 

ja harrastajana. Kivimessujen kon-
septi oli hänelle tuttu muualta Suo-
mesta.

Kunta myönsi kivimessujen 
käyttöön liikuntahallin, toiveena 
että 1500 kävijää saataisiin paris-
sa päivässä. Ensimmäisellä kerralla 
vieraita oli jo 3500 ja Häklin mukaan 
se innosti jatkamaan. Alkuaikojen 
30 näytteilleasettajaa mahtuivat hy-
vin liikuntahalliin. Tapahtuman 
laajentuessa otettiin käyttöön myös 
koulurakennuksen luokkahuoneet 
kahdesta kerroksesta. Liikuntahal-
lin ja koulun välille rakennettiin yh-
dyskäytävä, joka piti messualueen 
yhtenäisenä. Käytävä oli aina mes-
sujen suurin investointi.

Mukana oli paljon paikallisia tal-
koohengessä mukana, kuten esi-
merkiksi lukiolaisia lipunmyyn-
nissä, SPR ensiapuvastaavana ja 
nuorten toimintaorganisaatio Unto 
hoiti messualueen järjestelyt ja vas-
tasi alueen opasteista sekä järjestyk-
sestä.

- Konkreettinen messutouhu al-
koi torstaina kun Peräseinäjoelta 
saapui pöydät, jotka kävi aina sama 
mukava kaveri tuomassa. Perjantai-
na untolaisten kanssa pystytettiin 
pöydät ja laitettiin pressut. Aatto se 
oli aina juhlista jaloin: perjantaina 
tuli mukava jännityksen kipinä, mi-
tenköhän seuraavana päivänä saa-
puu väkeä, Häkli tarinoi.

Kunta oli aktiivisesti mukana 

tukemassa tapahtumaa. Kunnan 
päättäjät ymmärsivät hyvin messu-
jen idean: vaikka ne eivät toisikaan 
välittömästi huimia tuloja, niin iso 
kansantapahtuma luo imagoa ja ja-
kaa tietoutta kunnasta.

Vuonna 1998 Matti Häkli muutti 
Rantasalmelle ja luotsasi vielä sieltä 
käsin yhdet Kivimessut, mutta etä-
työnä tehty messujärjestely osoit-
tautui kuitenkin raskaaksi. Toime-
liaan miehen lähdettyä kuvioista 
Kivimessut ei löytänyt enää uutta 
järjestäjää, ennen kuin VIEHE Ou-
lujoki -hankkeen väki päätti tarttua 
asiaan elvyttäessään alueen tapah-
tumatarjontaa. Tänä vuonna järjes-
telyvastuun otti Utajärven yrittä-
jäyhdistys. JK

Messut järjestyi yhteistyön voimalla

Valokuvat Utajärven 
Kivimessuilta 90-luvulta, 
Matti Häklin arkistosta.

Kivigalleria J & J:n Juha Lie-
sivesi ja Jaana Hemmin-
ki saapuvat Kurusta saakka 
esittelemään kiviosaamista 
Utajärven kivi- ja hyvinvoin-
timessuille. Valikoimassaan 
heillä on koru- ja rumpuki-
viä, mineraaleja, kivikoruja 
sekä monia muita kivituot-
teita. 

- Itselleni jäi viime vuo-
den Utajärven messusta erit-
täin positiivinen fiilis. Viime 
vuodesta tuotemäärämme 
on kasvanut valtavasti ja 
mielellään saavumme jälleen 
Utajärvelle. Meillä on kolme 

Utajärven Kivi- ja hyvinvoin-
timessujen näytteilleaset-
tajaksi saapuu jälleen Irma 
Vuoti Saltset Oy:stä. Hän 
markkinoi kehittämiään me-
risuolasta ja puuvillakan-
kaasta tehtyjä itsehoitotuot-
teita, jotka auttavat hänen 
mukaansa moneen vaivaan.

- Suola on uskomaton hoi-
totuote, josta olen lukenut 
erittäin paljon. Se on hyvä 
myös astmaatikoille ja reu-
maatikoille. Yksi hyvä käyt-
tö on pitää suolatyynyä lap-
sen sängyssä flunssan aikana, 
sillä merisuola edistää liman 
poistumista kehosta. Näin 
korvatulehduksiakin tulee 
vähemmän ja saattaa välttyä 
antibioottien käytöstä, Vuo-
ti kertoo.

Viime vuoden Kivi- ja 
Hyvinvointimessuilta Vuoti 
kävi hakemassa kokemuksia 
ja nautti tapahtumasta. Mu-
kavassa ja leppoisassa mes-
sutapahtumassa hän kertoo 
solmineensa paljon hyviä 
kontakteja.

- Aikanaan opiskellessa-
ni kalevalaista jäsenkorjausta, 
käteni kipeytyivät työtä teh-

merisuola
hoitotuotteena

dessä. Jo 50-vuotiaana aloin 
olla huonossa kunnossa ja ko-
keilin vaikka mitä hoitaakseni 
omat virheasennoista johtu-
vat vaivat pois. Kehitin itse-
hoitotuotteita, joiden avulla 
on helppo hieroa kipeitä li-
haksia ja venytellä päivit-
täin. Totesin nämä niin hy-
viksi, että halusin muidenkin 
saavan helpotusta ja perustin 
yritystoiminnan tuotteiden 
ympärille, Vuoti toteaa. JK

Irma Vuoti markkinoi ke-
hittämiään merisuolasta 
sekä puuvillakankaasta 
tehtyjä luontaisia itsehoi-
totuotteita, jotka auttavat 
moneen vaivaan.

Ihmisiä kiehtoo kovasti alkukantaiset fossiilit, kuten 
tämä ammoniitti.

isoa tukkuliikettä Saksassa, 
mistä käymme valitsemas-
sa tuotteemme henkilökoh-
taisesti, joten laatu ja aitous 
ovat taattuja, Liesivesi lupaa.

Lisäksi tuotteisiin kuuluu 
fossiileja, jotka Liesiveden 
mukaan kiinnostavat ihmisiä 
nykyisin yhä enemmän. Har-
vinaisuudet, kivettynyt maa-
ilmanhistoria ja alkukantai-
suus kiehtovat. Myynnissä 
on muun muassa jopa 250 
miljoonaa vuotta vanhoja 
ammoniitteja sekä esihisto-
riallisen, 20 miljoonaa vuot-
ta vanhan maailman suurim-
man hain eli Megalodonin 
hammas.

Kivigallerian yrittäjäpa-
riskunnalla on myymälä Ku-
russa eli Tampereen ja Vir-
tojen puolivälissä, nykyisen 
Ylöjärven alueella. Vuoden 
alusta oman yrityksen perus-
tanut Juha Liesivesi on pit-
kän linjan kiviammattilaisen 
Jarmo Liesiveden poika. Jar-
mo omistaa Kivigalleria J & 
J:n liiketilan ja myy siellä li-
säksi omia tuotteitaan, kuten 
kivestä tehtyjä käyttö- ja ko-
riste-esineitä. JK

Juha Liesivesi edustamassa Kivigalleria J & J:n valikoi-
maa Seinäjoella.

Ametisti.

Korukiviä 
ja fossiileja
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Geoparkit ovat geoympäris-
töltään ainutlaatuisia koh-
teita, mikä tarkoittaa, että 
alueella sijaitsee kansainvä-
lisesti arvokkaita kallio- tai 
maaperän rakenteita ja muo-
dostumia.

Ainutlaatuista geologiaa 
ja sen ympärille kehittynyt-
tä elollista luontoa ja kult-
tuuriympäristöjä hyödyn-
netään opetuksen, tieteen ja 
kestävän matkailun kehittä-
miseen. Verkoston jäsenyys 
kuitenkin edellyttää, että 
näitä toimia varten on kussa-
kin geoparkissa laadittu alu-
eellinen kestävän kehityksen 
suunnitelma, jota myös nou-
datetaan.

Geoperintö avautuu 
opastettujen käynti-
kohteiden kautta
Rokua Geoparkin teemana 
on jääkausi ja sen jättämä 
ainutlaatuinen geologinen 
perintö. Jääkauden perintö 

ainutlaatuista geologiaa kestävällä tavalla
Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueella sijaitseva Rokua Geopark hyväksyttiin 
lokakuussa 2010 ensimmäisenä kohteena Suomesta Yhdistyneiden kansakuntien kas-

vatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n suojelemaan maailmanlaajuiseen geo-
park-verkostoon. Verkosto koostuu kaikkiaan sadasta geoparkista, jotka sijaitsevat 30 

maassa eri puolilla maailmaa.

yhdistyy alueen erityislaatui-
seen kallioperän kehityshis-
toriaan ja jääkautta seuran-
neeseen elollisen luonnon ja 
ihmisasutuksen leviämiseen 
alueelle. Näihin erityispiir-
teisiin pääsee tutustumaan 
useiden alueella sijaitsevien 
opastettujen polkujen ja koh-
teiden kautta.

Vuoden 2014 aikana Ro-
kua Geoparkissa on avat-
tu kaksi uutta geologiaan 
painottuvaa kohdetta, jot-
ka tarjoavat tietoa ja koke-
muksia niin matkailijoille, 
koululaisryhmille kuin alu-
een asukkaillekin. Muhok-
sella Oulujoen varressa sijait-
seva Lemmenpolku uusittiin 
rakenteiltaan ja avattiin ylei-
sölle toukokuussa 2014. Ou-
lujärvellä sijaitsevaan Mana-
mansalon saareen avattiin 
samoihin aikoihin täysin 
uusi kohde, joka esittelee 
kallioperän varhaisimpia ke-
hitysvaiheita. Yhdessä nämä 
kaksi kohdetta kattavat lähes 

3000 miljoonaa vuotta alueen 
syntyhistoriasta!

Jalkojen alla  
ikiaikainen tarina
Oulujärven kalliot kuuluvat 
Euroopan Unionin vanhim-
paan kallioperäalueeseen. 
Ne ovat kivilajiltaan poi-
muttunutta gneissiä, joka on 
muodostunut vuosimiljar-
dien aikana tapahtuneiden 
vuorten kohoamisten, maan-
kuoren repeämisten ja mui-
den geologisten tapahtumi-
en tuloksena.

Manamansalon Kilon-
niemeen avatussa kohtees-
sa gneissikallio rakenteineen 
on edustavasti näkyvissä. 
Kohteelle sijoitetuissa opas-
tauluissa kallion kehitysvai-
heet on kuvattu ”pintaa sy-
vemmältä”, minkä ansiosta 
kallioiden väreihinsä ja ra-
kenteisiinsa kätkemä vuosi-
miljardien tarina aukeaa val-
tavan historiankirjan tavoin.

Muhoksen Lemmenpo-

lulla vanhimmat geologiset 
tapahtumat ajoittuvat noin 
kahden miljardin vuoden ta-
kaiseen vuoriston kohoami-
seen, josta merkkinä polun 
varrella näkyy kilometrin 
syvyyksissä muinaisvuor-
ten alla kiteytynyttä graniit-
tia komeina kalliojyrkäntei-
nä. Polun varrella kallioperä 
vaihettuu Muhos-muodos-
tumaan, joka on muinaiseen 
merenlahteen syntynyt val-
tava savi- ja hiekkakivialue.

Polun varressa on näky-

vissä muodostuman ainoa 
paljastuma maanpinnalla – 
yli miljardi vuotta vanhaa 
kivettynyttä soraa, joka on 
koko Geoparkin synnyn kan-
nalta avainkohteita. Geolo-
gisten tapahtumien lisäksi 
Lemmenpolun varrelle sijoit-
tuu runsaasti kulttuurihisto-
riaa aina kivikaudesta läh-
tien, ja polkua ympäröivät 
arvokkaat lehtometsät kätke-
vät sisäänsä monimuotoisen 
metsäluonnon.

Yhdessä Rokua Geopar-

kin aiempien kohteiden 
kanssa Kilonniemen gneissi-
kalliokohde ja Lemmenpol-
ku tarjoavat kiehtovan aika-
matkan kallio- ja maaperän, 
kasvillisuuden, eläimistön 
ja meidän ihmisten kehitys-
historiaan tarjoten samalla 
upeita maisemia ja laaduk-
kaita palveluja ympärillään. 
Tervetuloa Rokua Geopar-
kiin löytöretkelle pohjolan 
luontoon!

Mikko Kiuttu

Kilonniemen gneissikalliot kuuluvat Euroopan Unionin vanhimpiin, mutta niiden ra-
kenteesta voi edelleen lukea vuosimiljardien tarinan.

Ikiaikaista graniittikalliota Lemmenpolun varrella Muhoksella. 

Kallioperän historian esittelyä jyrkänteen reunalla Lemmenpolulla.

Utajärven Yrittäjien pitkäai-
kainen puheenjohtaja Gun-
nar Göransson vietti 70-vuo-

laulullinen syntymäpäiväjuhla
tismerkkipäivää 2.8. Merilän 
kartanoon kokoontui onnit-
telemaan runsas joukko ystä-

viä, sukulaisia sekä eri yhdis-
tysten ja järjestöjen edustajia. 
Iltapäivän ja illan ohjelmaan 

Utajärven Yrittäjien onnittelukäynnin tuomisina olivat 
muun muassa Lapin retkeltä Gunnarista ja puoliso Lii-
sasta otettu kuvasuurennos ja sihteeri Sirpa Kommina-
hon pitelemä valokuvatervehdys. 

kuului onnittelujen, tarjoilu-
jen ja keskinäisen seuruste-
lun lisäksi yhteislaulua ja ka-

raokea. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien tervehdyksen toivat pu-
heenjohtaja Lauri Mikkonen, 
toimitusjohtaja Marjo Koleh-
mainen, varapuheenjohtaja 
Jussi Riikonen sekä hallituk-
sen jäsenet Jorma Ketola ja 
Katriina Ruonio, jotka toivat 
myös Oulun Yrittäjien ja Ou-
lunsalon Yrittäjien terveh-
dykset. Pohjois-Pohjanmaan 

Yrittäjien Senioriyrittäjien 
tervehdyksen toivat Sirkka 
Arola ja Risto Luttinen. Pu-
dasjärven Yrittäjien terveh-
dyksen esittivät Heimo Tu-
runen ja Eila Lahtinen. 

Utajärven Yrittäjien onnit-
telutervehdystä oli tuomassa 
runsas yrittäjien joukko. Pu-
heenvuoron käytti myös yrit-
täjä Markku Mustonen. HT
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supertapahtuma-
viikonloppu Utajärvellä

Utajärven Kivi- ja Hyvin-
vointimessut, Rompetori ja 
Lähiruokatapahtuma järjes-
tetään 16.–17.8. Utajärven 
Nuoriso- ja Liikuntatalolla 
sekä sen lähiympäristössä.

Kivi- ja hyvinvointimes-
suilla on esillä kymmenien 
näytteilleasettajien tuotteita 
ja palveluja. Lapsille ja mys-
tiikasta pitäville löytyy oh-
jelmaa, kun Timo Taikuri 
Kulmakko esiintyy kahdes-
ti kumpanakin päivänä ja 
esittää lähitaikuutta ylei-
sön seassa. Näytteilleasetta-
jat kertovat monipuolisesti 
tuotteistaan esiintymislaval-
la, jolla esiintyy myös Utajär-
ven Puhallinorkesteri.

Rompetorilla myydään 
kaikkea maan ja taivaan vä-
liltä. Kuka tahansa voi tulla 
myymään ylimääräiset esi-
neensä rompetorille: Toisen 
roska on toisen aarre. Myös 
ammattimyyjät ovat muka-
na. Kivi- ja Hyvinvointimes-

sut sekä Rompetorin järjestää 
Utajärven Yrittäjät ry.

Lähiruokatapahtumassa 
Utajärven Torilla lähialueen 
ruoantuottajat jakavat re-
septejä ja maistiaisia, kerto-
vat tuotteistaan ja jakeluteis-
tä sekä myyvät tuotteitaan. 
Edustettuina ovat muiden 
muassa paikalliset jauhot, 
tuoreet vihannekset sekä 
marjat, lihatuotteet ja paljon 
muuta. 

Lähiruokatorille voi tulla 
myymään myös ilman etu-
käteisilmoittautumista. Jär-
jestäjänä on Utajärven Maa- 
ja Kotitalousnaiset

Lisäksi Utajärven Kivi-
puistossa on opastettuja kier-
roksia messujen aikana. Tätä 
ja paljon muuta jännittävää 
ja näyttävää on tarjolla täs-
sä Utajärven kunnan tämän 
vuoden suurimmassa tapah-
tumaviikonlopussa!

          Tervetuloa!

Jyrki Huhtala käynnisti huh-
tikuussa Utajärven ensim-
mäisen airsoft-varusteiden 
vuokraamiseen sekä pelien 
järjestämiseen erikoistuneen 
yrityksen. Toiminimiyritys 
Kuusipiha järjestää elämys-
toimintaa Utajärvellä Niskan 
kylällä, entisellä kyläkou-
lulla. Yli kuuden hehtaarin 
tontilla on kaksi maastoltaan 
monipuolista airsoftaus-
aluetta sekä grillaus- ja sau-
nomismahdollisuus.

- Oma softaus-harrastus 
lähti käsistä ja lapsetkin in-
nostuivat pelaamisesta. Siitä 
lähti kehittymään ajatus elä-
mysyrityksestä ja meillä on 
vielä erinomaiset tilatkin, os-
tettuamme Keskiniskan kou-
lun asuinkäyttöön. Viime 
talvena aloin hommata tar-
vikkeita ja pikkuhiljaa toi-

Kuva vas. Utajärven Yrittäjät ovat valmistelleet messu-
ja pitkän aikaa. Useita neuvottelupalavereita on pidet-
ty pitkin vuotta. Kesäkuussa olivat Merilän kartanossa 
koolla Antti Vääräniemi, Mikko Kemilä, Sirpa Kommin-
aho, Asko Merilä, Heikki Haverinen, Gunnar Göransson 
ja Raija Robinson.

airsoft-peli on elämys
minta on lähtenyt etenemään 
tuttavapiirin kautta. Toki 
softaus on kesällä helpom-
paa, mutta talvisin leudolla 
ilmalla voi saada erilaisia ko-
kemuksia pelin parissa. Vii-
me talvenakin tuli softattua 
monet kerrat, Huhtala ker-
too.

Airsoft on elämyksellinen 
taistelupeli, jossa pelaajat 
pyrkivät suorittamaan erilai-
sia tehtäviä, käyttäen apu-
naan muovi- tai biokuulia 
ampuvia aseita. Japanilais-
lähtöisen pelin pelaamiseen 
tarvitsee varusteet, erityi-
sesti tärkeää on silmien suo-
jaaminen. Usein tunnelmaa 
luomaan käytetään sotilas-
varusteita muistuttavia asu-
ja. Kuusipihalta löytyy va-
rusteet ja aseet 20 henkilölle, 
ja niitä vuokrataan sekä pai-

kanpäällä pelaaville että 
matkahuollon kautta muual-
le toimitettavaksi, vaikkapa 
synttäri- tai polttarikemuihin 
aktiviteetiksi.

- Tämä on mukavaa ja lii-
kunnallista sekä täysin tur-
vallista, kun muistaa per-
usjutut: ei ammuta kaveria 
metrin päästä. Kaikki jot-
ka ovat käyneet pelaamassa, 
ovat saaneet hymyn naamal-
le, Huhtala iloitsee. JK

Airsoftaus on liikunnalli-
nen ja elämyksellinen peli 
harrastuksena tai menevä 
aktiviteetti vaikkapa polt-
tareihin tai virkistäytymi-
seen. Kuva Joonas Huh-
tala
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Utajärvellä on nyt kahtena 
vuonna järjestetty useita ta-
pahtumia Green care-hen-
gessä. Mitä on Green care? 
Green Care on luontoon ja 
maaseutuympäristöön liit-
tyvää toimintaa, jolla ediste-
tään ihmisten hyvinvointia ja 
elämänlaatua. Se kattaa mo-
nia menetelmiä, joita käy-
tetään tavoitteellisesti ja 
vastuullisesti. Keskiössä voi-
maantuminen – omien voi-
mavarojen vahvistaminen ja 
hyvinvoinnin lisääminen. 

Kevään 2013  
toimintaa 
Keväällä 2013 järjestettiin 
toimintatuokioita mielen-
terveyskuntoutujille ja van-
husten päivätoiminnassa. 
Mielenterveyskuntoutujien 
tuokiossa tehtiin kukka-ase-
telmia, joissa tekijöiden luo-
vuus pääsi valloilleen ja 
valmiita töitä ihasteltiin yh-
dessä. 

Vanhusten tuokiossa is-
tutettiin pistokkaista pelar-
goniaa, kultaköynnöstä sekä 
muita tuttuja huonekasveja. 
Lisäksi pidettiin pieni, leik-
kimielinen kasvintunnis-
tusvisa, joka herätti monen 

Hyvinvointia luonnosta Utajärvellä
vanhuksen muistelemaan, 
millaisia kasveja omalla pi-
halla on aikoinaan kasvanut. 

Hyvinvointitalon pihalle 
rakennettiin kierrätyspuus-
ta istutuslavat, joihin eri yh-
distykset saivat istuttaa tai 
kylvää kasvinsa. Lavan hoi-
to oli myös yhdistysten har-
teilla. Kaunein lava palkittiin 
Kivi- ja hyvinvointimessuilla 
elokuussa. Päiväkoti Kukko-
kiekuun lava sai palkinnon 
tuolloin. Kaikki lavat olisivat 
ansainneet palkinnon, niin 
hienoja ne olivat. Lavat ovat 
myös hyvä esimerkki siitä, 
miten pienellä panostuksella 
lisätään ympäristömme viih-
tyisyyttä ja meidän kaikkien 
hyvinvointia. Yhdessä teke-
minen lisää myös yhteisölli-
syyttä.

Tämän vuoden  
toimintatuokiot
Tänä vuonna mielenterveys-
kuntoutujien toimintatuoki-
ossa koottiin hyönteishotel-
leja. 

Työpajalla tehtyihin ai-
hioihin täytimme erilaisia 
pesäpaikkoja hyödyllisil-
le pölyttäjille. Hyönteisho-
telleilla varmistetaan pölyt-

täjien talvehtimista ja siten 
hyvää marjasatoa puutar-
hoissa ja metsässä. Vanhus-
ten tuokiossa kylvimme ku-
kansiemeniä, tunnistimme 
perhosia sekä pelasimme 
marja-aiheista muistipeliä.  

Linnunlaulua  
hyvinvointiraitille
Ensimmäiset lampaat lasket-
tiin laitumelle Pappilan pel-
lolle toukokuun puolivälissä. 
Iloista tapahtumaa seurasi 
iso joukko päiväkoti- ja eska-
rilapsia sekä muutama aikui-
nenkin. Lampaat laiduntavat 
koko kesän eri puolilla Uta-
järveä. Ne pitävät maisemaa 
kunnossa sekä tuovat hyvää 
mieltä meille ohikulkijoille. 

Hyvinvointitalon työpa-
jalla rakennetut noin 40 lin-
nunpönttöä sijoiteltiin ke-
väällä hyvinvointiraitin 
varrelle puihin lisäämään 
linnuille pesäpaikkoja sekä 
tuomaan linnunlaulua hy-
vinvointiraitille. Lasten kesä-
kerhossa valmistui kymme-
niä perhospönttöjä perhosten 
talvehtimispaikoiksi. Per-
hospöntöt valmistettiin yk-
sinkertaisista kierrätys- ja 
luonnonmateriaaleista. 

Kyöstin korvikkeessa jär-
jestetyssä puutarhaillas-
sa saatiin hyödyllistä tie-
toa permakulttuurista Mari 
Korhosen luennoimana sekä 
luonnonmukaisesta puutar-
hasta, josta kertoi Tarja Ta-
kala-Hotti. Illan aikana as-
karreltiin myös perhosbaari, 
joka on hyödyllinen ruokin-
tapaikka perhosille keväällä, 
kun kukkivia kasveja ja per-
hosten ruokaa on vielä vä-
hän tarjolla. Permakulttuuri 
on siitä erikoinen suunnitte-
lun ala, että se perustuu eetti-
siin periaatteisiin.  Näitä ovat 
huolenpito maasta, huolen-
pito ihmisistä, sekä kasvun ja 
kulutuksen sääntely / ylijää-
män tasajako.

Bindy-koiran kanssa vie-
railimme Suvituulen hoiva-
osastolla, jossa vanhukset 
saivat silittää koiraa ja mo-
nelle koira herätti muistoja 
omista koirista. Toukokuun 
viimeisellä viikolla koulul-
la 1-2 luokan oppilaat saivat 
lukea Bindy-koiralle. Koira 
sai erittäin hyvän vastaan-
oton sekä oppilaiden, opetta-
jien että vanhempien taholta. 
Lukukoiratoiminnalle halut-
taisiin jatkoa, jos siihen vain 
saataisiin rahoitusta. Luku-
koiraa käytetään apuna luke-
maan oppimisessa lapsilla, 
joilla on haasteita oppia lu-
kemaan. Koiralle lukeminen 
madaltaa lapsen kynnystä 
lukea ääneen.   

Kaunein kukkalava 
palkitaan messuilla
Hyvinvointitalon pihalla ole-
vat istutuslavat kunnostet-
tiin kesäkuun alkupuolella ja 
niihin istutettiin uudet kas-
vit. Vaikka päivä oli valit-
tu siten, että yöpakkaset pi-
tivät jo olla ohi, hallaöitä oli 
vielä kesäkuun puolivälissä 
ja muutamat arimmat kasvit 

kärsivät kylmyydestä. Läm-
pimät ilmat ovat kuitenkin 
tehneet tehtävänsä ja lavat 
ovat alkaneet kukkia ja ku-
koistaa. Kivi- ja hyvinvointi-
messuilla päästään taas pal-
kitsemaan kaunein lava.

Työpajan ”pojat” raken-
sivat istutuslaatikon, johon 
saatiin kasvit lahjoituksena. 
Laatikko sijoitettiin Suvituu-
len hoivaosaston sisäpihalle. 
Toivottavasti kukista on ol-
lut iloa niin vanhuksille kuin 
hoitajille ja vierailulla käyvil-
le omaisillekin. Muutaman 
kukan saa ihan luvan kanssa 
ottaa vaikka maljakkoon.

Kormuntien varteen kyl-
vettiin auringonkukkia 
kaikkien ohikulkijoiden ja 
lenkkeilijöiden iloksi. Toi-
vottavasti niistä saadaan 
hyvä kukinta ja syksymmäl-
lä niitä voidaan viedä myös 
maljakoihin esim. Suvituu-
leen.

Perinneaitaa  
Torimakasiinille
Kotiseutuviikolla heinäkuun 
alussa järjestettiin perinneai-
takurssi. Kurssin järjestivät 
yhteistyössä Viehe Oulujo-

ki -hanke, Oppia perinteistä 
-hanke sekä Utajärven kun-
nan Hyvinvointi- ja kulttuu-
ripalvelut. 

Kurssilaiset olivat innol-
la tekemässä ja oppimas-
sa aidan tekoa metsämesta-
ri Raimo Pääkön johdolla. 
Aita rakennettiin perinteisin 
menetelmin ilman nauloja ja 
ruuveja, tolppien tyvet hiil-
lostettiin ja aita sidottiin vi-
taksilla. Kaksipäiväinen ta-
pahtuma keräsi runsaasti 
myös yleisöä Torimakasii-
nille.  

Green care  
messuille
Tervetuloa messuille tutus-
tumaan hyönteishotellei-
hin ja perhospönttöihin sekä 
muuhun Green care -toimin-
taan Utajärven kunnan osas-
tolle. Lisäksi kuullaan Green 
care -luento sunnuntaina 
17.8. klo 15.30, jolloin maa-
seutuyrittäjä Satu Kumpulai-
nen Sievistä esittelee oman 
hoivamaatilansa toimintaa.
    
Tarja Karjalainen

Hyönteishotelleja hyödyllisille pölyttäjille.

ruusujuuri hoitaa kehoa ja mieltä

Ruusujuuri on monivuo-
tinen ruohovartinen kas-
vi, jonka juurakko tuoksuu 
halkaistaessa ruusulta. 
Kuvat: Seppo Kolehmai-
nen/Valokuvaamo Skopix

Mens sana in corpore sano 
– Terve mieli terveessä ruu-
miissa. Tätä viestiä Mesa-
cos Oy:n Eila Kolehmainen 
saapuu tuomaan Utajärven 
Kivi- ja hyvinvointimessuil-
le. Hän on perehtynyt ruu-
sujuuri-kasvin viljelyyn ja 
terveystuotteiden valmista-
miseen. Lisäksi hän on ke-
rännyt huimasti tietoa tuot-
teen monikäyttöisyydestä.

Ruusujuuri on siis adap-
togeenikasvi eli se aut-
taa elimistöä sopeutumaan 
ja kestämään fyysistä sekä 
psyykkistä stressiä. Elämän-
työnsä biokemian alalla, sekä 

tutkimus- että opetustyössä, 
tehnyt Kolehmainen on saa-
nut hyödyntää lääketieteen 
tuntemustaan myös ruusu-
juuri-tuotteita kehittäessään.

- Poistuin työelämästä jo 
ennen eläkeikää muun mu-
assa stressin vuoksi. Vuo-
sia hankin tietoa erilaisista 
rohdoskasveista ja päädyin 
Mikkelin MTT adaptogeeni-
kasvien viljelyhankkeen lop-
puseminaariin, josta inspiroi-
tuneena sain viljelykokeiluja 
varten kasvien siemeniä. Ko-
keilussani ruusujuuri jäi haa-
viin hyvin vaikuttavana ja 
erityisesti pohjoisten olo-
suhteiden menestyjäkasvi-
na. Nyt olen itsekin käyttä-
nyt muutaman vuoden ajan 
ruusujuurta säännöllisesti ja 
tunnen olevani selkeästi elin-
voimaisempi ja myös positii-
visempi, Kolehmainen ker-
too.

Arktisten alueiden alku-

Eila Kolehmainen kasvat-
taa tuotettaan viljelmäl-
lä Pohjois-Pohjanmaalla 
ja kuivatusta juuresta hän 
valmistaa rouheita ja jau-
heita. SE
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peräisasukkaatkin ovat käyt-
täneet ruusujuurta lääkitse-
mään itseään sekä eläimiään. 
60-luvun neuvostoliitossa 
tutkittiin tuotetta paljon, ja 
kosmonauteille sekä urheili-
joille annettiin sitä sen lihas-
ten hapensaantia edistävien 
ominaisuuksien vuoksi. Vii-
me vuosikymmeninä länsi-
maissakin aktivoituneessa 
tutkimustyössä ruusujuuri 
on todettu toimivaksi stressi-
hormonien laskuun, pelkoti-
lojen hoitoon ja laaja-alaisesti 
normalisoimaan kehon stres-
sitiloja – solutasolta saakka. 
JK
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Viehe Oulujoki -hanke aloit-
ti Euroopan Maaseutura-
hastosta saamillaan varoil-
la toimintansa vuoden 2012 
joulukuussa. Humanpolis 
Oy:n alla toimiva hanke on 
polkaissut käyntiin Muhok-
sen, Utajärven ja Vaalan alu-
eella erilaisia tapahtumia ja 
kursseja, joissa on riittänyt 
mukavasti innostuneita osal-
listujia.

viehe oulujoki -hanke inspiroitui  
oulujokilaaksosta ja sen asukkaista

Luonnon lisäksi lähellä 
Oulujokivarren asukkaiden 
sydäntä on myös kotiseutu-
historia. Historiasta kiinnos-
tuneille kuntalaisille, hanke 
järjesti viime kesänä valoku-
vanäyttelyn, jossa oli kym-
meniä ennen näkemättömiä 
valokuvia vapaan Oulujoen 
ajoilta. Laura Haverisen valo-
kuvista koottu näyttely pys-
tytettiin Utajärven kirjastoon 

käyttäneiltä henkilöiltä.
Kalevalainen runonlaulu 

ja kansanmusiikki elää yhä 
alueella vahvana. Hanke on 
ollut mukana järjestämässä 
Pyhät Pirtit ja Piippumassit 
-konserttia Yli-Utoksen erä-
talolla sekä sepittänyt runo-
ja kalevalaiseen runomittaan 
Kalevalaisen runokielen seu-
ran pj:n ja teatteriohjaaja Rai-
ja Mäkelä-Eskolan johdolla. 

nen vihkivät paikalla olleet 
käsityösymboliikan mystee-
reihin. Suurimpana yksittäi-
senä saavutuksena voidaan 
pitää hankkeen järjestämiä 
Utajärven Kivi- ja Hyvin-
vointimessuja, joka keräsi 
tuhatpäisen yleisön ja kym-
meniä näytteilleasettajia. 
Messuyleisöä viihdytettiin 
luennoilla laidasta laitaan ja 
pikkuväkeä hauskuttivat iki-

ihanat Pressan Katit.
Saavutuksena varmas-

ti voidaan pitää myös sitä 
henkistä pääomaa ja yhteis-
työverkostoa, joka hankkeen 
aikana on syntynyt. Utajär-
vi, Vaala ja Muhos ovat tul-
leet hankkeessa työskennel-
leille Heikki Haveriselle ja 
Annareetta Kankaalle tu-
tuiksi. Kahvilla piipahtaes-
sa nykyään törmää jo mo-

Heikki Haverinen ja Annareetta Kangas olivat mukana Viehe Oulujoki-hankkeen tii-
moilta elävöittämässä Oulujokilaakson tapahtumatarjontaa.

neen tuttuun ja kuulumisia 
vaihdetaan puolin ja toisin. 
Maaseudun kehittämisessä 
ikimuistoisimpia ja mieleen-
painuvimpia ovatkin paikal-
liset ihmiset, joita ilman mi-
kään hankeen tapahtuma 
tai kurssi ei olisi toteutunut. 
Oulujokilaakson läpi virtaa-
van joen varrelle on helppo 
kotiutua.
Annareetta Kangas

Suurimpana yksittäisenä saavutuksena voidaan pi-
tää hankkeen järjestämiä, viime vuonna järjestettyjä, 
Utajärven Kivi- ja Hyvinvointimessuja, joka keräsi 

tuhatpäisen yleisön ja kymmeniä näytteilleasettajia.
Hankkeen ensimmäisel-

lä kurssilla etsiskeltiin Ah-
maksen koulun ympäristös-
tä maittavia ja terveellisiä 
villiyrttejä Muhoslaisen Satu 
Mustanojan johdolla. Vihrei-
den arvojen puoleen kallis-
tuivat myös viime vuoden 
elokuussa järjestetty Hidasta 
Elämää -kurssi ja syyskuinen 
Luontoterapia kurssi. Kurs-
sille osallistuneet paikkakun-
talaiset olivat tyytyväisiä uu-
denlaiseen kurssitarjontaan 
ja toivottiinpa kaikista ai-
heista jakokurssejakin.

ja toteutettiin yhteistyössä 
paikallisten kulttuuriyhdis-
tysten, Oulujoen reitti ry:n 
ja Kuvien Virta elokuvafesti-
vaalin kanssa. 

Oulujoen rakentami-
sen historiaa esitettiin myös 
suurta yleisöä kiinnostaneis-
sa Jättikaivinkoneiden il-
loissa, jotka keräsivät täydet 
salit yleisöä Utajärvellä, Mu-
hoksella ja Vaalassa. Jättikai-
vuri-illoissa esiteltiin voima-
laitospatojen rakentamisessa 
käytettyjä isoja työkoneita 
sekä kuultiin tarinoita niitä 

Kalevalaisen kansan-
parannuksen salat esitte-
li hankkeen järjestämällä ly-
hytkurssilla kiinnostuneille 
kansanlääkintäseuran nok-
kamies Päiviö Vertanen.

Kädentaitojaan asiasta in-
nostuneet ovat päässeet ke-
hittämään Muhoksella järjes-
tetyillä Keppihevoskurssilla 
ja Hopeasavikurssilla. Ah-
maksella yhteistyössä Oppia 
perinteistä Hankkeen kans-
sa järjestetyllä perinnekäsi-
työkurssilla Kaarina Kailo, 
Irma Heiskanen ja Eija Kerä-

Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2014 päättävän 
nuoren työllistämiseen oppisopimuk-
sella yrityksen on mahdollisuus saada 
korotettua koulutuskorvausta työpai-
kalla tapahtuvan oppimisen ohjaukses-
ta.  Korotettu korvaus työnantajalle on 
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena 
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena 
300 €/kk.

Mikäli työtön nuori on päättänyt perus-
koulunsa vuonna 2013 tai aikaisemmin 
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella, 
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada 
normaalin koulutuskorvauksen.

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkin-
not ovat käytettävissä mm.
•	 autoalan	perustutkinto
•	 hiusalan	perustutkinto
•	 hotelli-,	ravintola-	ja	cateringalan	
 perustutkinto

•	 kiinteistöpalvelujen	perustutkinto
•	 kotityö-	ja	puhdistuspalvelualan	
 perustutkinto
•	 liiketalouden	perustutkinto
•	 liikunnanohjauksen	perustutkinto
•	 maatalouden	perustutkinto
•	 rakennusalan	perustutkinto
•	 sosiaali-	ja	terveysalan	perustutkinto
•	 talotekniikan	perustutkinto
•	 tieto-	ja	viestintätekniikan	
 perustutkinto

Yrittäjä, nappaa motivoitunut nuori töihin 
oppisopimuksella! Kysy lisää Osaajan 
paikasta päivystävältä koulutus-
suunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai 
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi 

www.osao.fi/oppisopimus
www.hyvadiili.fi

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

OSAOsta 
ammattiin



20148 Utajärven Kivi- ja 
Hyvinvointimessut

Joni Tervo
040 563 3346

Simo Paavola
044 562 2701

Lämpötie 6, 
91600 Utajärvi

www.utajarvenautohuolto.fi/

PARTURI-KAMPAAMO

Vanhatie 46, 91600 Utajärvi • Puh. 5421 235

SÄHKÖASENNUS M. JURVA
UTAJÄRVI-VAALA-MUHOS-OULU

PUH. 040 417 2337 tai 040 575 1310
• Sähkösuunnitelmat
• Sähköasennukset ja -tarvikkeet
• vikakorjaukset
• Uudis- ja saneerauskohteet

www.sahkoasennusjurva.fi

Yksi Utajärven Kivi- ja hy-
vinvointimessujen näyt-
teilleasettajista on Antti 
Vääräniemi Intova-insinöö-
ritoimistosta. Hän saapuu 

Majoitusvaraukset matkakaupasta 
Kokoustilat • Saunat • Ohjelmapalvelut • Kartat 

Kalastusluvat • Pysyvä Geopark -näyttely

tervetuloa 
luontomatkailualueelle

Jaakonjärventie 2, 91670 Rokua
Puh.	08	554	5500	•	suppa@utajarvi.fi

www.rokua.fi 

Opastuskeskus Suppa

oulujoki • rokua • oulujärvi

ps. tarjoa mökki, huone, hotelli tai muu 
matkailutuote varattavaksi netissä!

Laajakaistaverkon rakentaminen 
etenee Utajärvellä vauhdilla.

Älä nuku onnesi ohi - ota kiireesti yhteyttä!

Mari Mikkonen, p. 050 566 2194
www.utakuitu.fi

Fysioterapiapalvelut Utajärven keskustassa

Asematie 2, 91600 Utajärvi p. (08) 542 1703, 050 559 3617. 
kuntouta@elisanet.fi

jätevesiratkaisuja 
haja-asutusalueelle

esittelemään haja-asutusalu-
eiden jätevesijärjestelmiä ja 
suunnittelupalveluitaan.

- Minulle on tärkeää asiak-
kaalle parhaan ratkaisun löy-

täminen eikä niinkään tietyn 
laitteen myyminen. Lisäksi 
annan mielelläni neuvoja jä-
tevesiasioissa ja toivonkin, 
että kaikille olisi helppo tulla 

juttelemaan minun kanssani, 
Vääräniemi kannustaa.

Lisäksi palveluihin kuu-
luu maaperätutkimukset ja 
vastaavan työnjohtajan pal-
velut sekä talvisaikaan kiin-
teistöjen piha-alueiden talvi-
kunnossapitoa.

Muhokselta lähtöisin 
oleva yrittäjä asuu perhei-
neen Utajärvellä ja hänen 
toimintansa ulottuu Ou-
lun talousalueen lisäksi laa-
jemmallekin. Vuosien yrit-
täjyydestä haaveilun jälkeen 
hän alkoi vuonna 2010 yrit-
täjäksi. Perehdytyksen alaan 
Vääräniemi sai mestari-ki-
sälli -tyylisesti kokeneem-
malta yrittäjältä. Toiminnan 
jatkajana hän on kiitollinen 
saamastaan tiedonvaihdos-
ta, sillä se antoi hänelle var-
muutta alkaa yrittäjäksi.

Elokuun alussa yritys 
muuttui osakeyhtiöksi ja 
muutoksen takana on va-
kiintuneen yrityksen toimin-
nan helpottaminen: Monesti 
osakeyhtiö voi olla verotuk-
sellisestikin järkevämpi toi-
mintamuoto.

- Joissakin kilpailutetuissa 
projekteissa jopa vaaditaan 
osakeyhtiömuotoa ja lisäksi 
työllistäminen olisi helpom-
paa. Erityisesti sydäntäni 
lämmittäisi, jos joskus voisin 
työllistää nuoria paikkakun-
nalta, kunhan liiketoimin-
ta kehittyy, Vääräniemi ker-
too. JK

Yrittäjä Antti Vääräniemi haluaa etsiä aina asiakkailleen parhaan ratkaisun jäteve-
siasioiden hoitoon. Joskus hyvä valinta voi olla vaikkapa tällainen jatkuvatoiminen 
pienpuhdistamo.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

Lianjärven rannalla 
Rokuan Healt&Span lähellä

Kakaravaaran loma-asunnot

Talotekniikan osaaja

Pyydä tarjous!

* LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
* Laadukkaat maalämpöratkaisut

www.movitek.fi

Tukkimiehentie 1, 90530 OULU
p.	020	793	9735	•	asiakaspalvelu@movitek.fi

Merisuolasta 
valmistetut itsehoitotuotteet

www.saltset.fi

Hautakivityöt Jukka Oilinki
Ouluntie 21, 91600 Utajärvi

HAUTAKIVIEN
- Kaiverrukset ja entisöinnit

- Uusien kivien suunnittelu ja myynti

Puh. 0400 917 217
jukkaoilinki@luukku.com

Puh. 044 020 7097
www.kakaravaara.fi
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www.utajarvi.fi

KUNNANVIRASTO
Laitilantie 5, 
PL 18, 91601 UTAJÄRVI
Avoinna ma-pe klo 8-16
Vaihde   (08) 5875 5700
Fax   (08) 5421 278

Yhteispalvelupiste  (08) 5875 5701
Avoinna ma-pe klo 8-16

etunimi.sukunimi@utajarvi.fi
kirjaamo@utajarvi.fi

Ota yhteyttä:
Mirja Savolainen, tekninen johtaja            
puh. 040 3699176
mirja.savolainen(at)utajarvi.fi									

Ilkka Lyttinen, rakennustarkastaja
puh. 0400 855 950
ilkka.lyttinen(at)vaala.fi

Roinilan jokirantatontit
Koti keskellä luontoa Oulujoki varressa

Roinilan rauhallisuus on taattu 
kaavoituksella ja isoilla tonteilla, 
jotka sijaitsevat vehreiden pelto-
maisemin keskellä rajoittuen Ou-
lujokeen. Roinilan alue tarjoaa su-
juvaa arkea, leppoisaa vapaa-aikaa 
ja kotia keskellä maaseutuelämää. 
Alueella on hyvät vapaa-ajan rei-
tistöt - patikointi- ja hiihtovaelluk-
seen soveltuva Oulujokilaakson 
Tervareitistö kulkee aivan alueen 
vierestä ja myös yhteys moottori-
kelkkareitille on sujuva. Täällä voit 
perheesi kanssa nauttia sellaises-
ta elämisen laadusta ja asumisen 

mukavuudesta, josta olet aina haa-
veillutkin.

Kaikki omarantaiset tontit ovat 
noin 1500-neliöisiä, ja niillä on ra-
kennusoikeutta 250 kerrosneliö-
metriä. Roinilan uusi omakotialue 
on Oulujoen rannassa noin viisi 
kilometriä kunnan keskustasta 
länteen. Tavoite on, että kunnallis-
tekniikka eli kadut, vesijohdot ja 
viemärit valmistuvat syksyllä.

Onnellista asumista 

Utajärvellä!

Sivistyspalvelut

Kunnanjohtaja
Juujärvi Kyösti  (08) 5875 5707, 0500 586 152
Hallintojohtaja 
Rantanen Arja (08) 5875 5706, 050 412 7530
Hyvinvointivastaava 
Karhu Hannele       (08) 5875 5711, 0500 584 506
Kehitysjohtaja 
Merilä  Asko            (08) 5875 5708, 0500 298 042
Tekninen johtaja 
Savolainen Mirja  (08) 5875 5809, 050 369 9176
Rakennustarkastaja 
Lyttinen Ilkka  (08) 5875 6050, 0400 855 950
Kiinteistörakennusmestari
Leskinen Petri  (08) 5875 5709, 050 387 1973

Va. hallintosihteeri
Haapapuro  Tarja   (08) 5875 5712, 050 375 8854
Isännöitsijä
Valtanen Sanna (08) 5875 5713, 050 592 7307
Maataloussihteeri 
Halonen  Timo 050 559 3561
Nuorten työpajaohjaaja 
Laatikainen Pasi 050 568 0620
Työllisyyspalveluvastaava
Kauppi Päivi 050 438 3450
Edunvalvonta  029 5652 682

Utajärven terveyskeskus 
Kirkkotie 38 
Avoinna ma-to 8-16, pe 8-15

Vastaanotto 
Päivystysnumero  (08) 5875 6700 
Virka-ajan ulkopuolella päivystävä 
sairaanhoitaja vuodeosastolla 
(Suvituuli)  0500 295 384 
Lääkäripäivystys OSYP:ssä  (08) 315 2655 

Työterveyshuolto, työterveyshoitaja 
Valkama Liisa  (08) 5875 6723 
Kouluterveydenhoitaja   
Huovinen Kaarina   (08) 5875 6262 
Äitiys- ja lastenneuvola 
Karppinen Kirsi  (08) 5875 6281
SUUN TeRVeYDeNHOITO
Ajanvaraus (08) 5875 6722
Suuhygienisti 
Kemppainen Vuokko (08) 5875 6829

Terveyspalvelut

Vs. sivistystoimenjohtaja 
Väänänen Erkki (08) 58755741, 050 304 7102
etsivä nuorisotyöntekijä 
Marjukka Itkonen  050 564 4084

KOULUTUSPALVeLUT
Utajärven kunnan opetustoimen pedagogisesta 
johtamisesta ja kehittämisestä vastaa sivistys-
palveluiden johtotiimin alaisuudessa toimiva 
opetustiimin. Opetustiimissä on edustus kaikilta 
kunnan kouluasteilta.
Utajärven koulu ja lukio 
Laitilantie 8, 91600 Utajärvi
Rehtori, 0-5 lk, 
Väänänen Erkki  (08) 5875 5714, 050 304 7102
Rehtori, 6-9 lk, lukio, 
Blomster Tapani  (08) 5875 5715, 050 567 3335
Palvelusihteeri 
Repola Mervi 050 444 0950

VAPAA-AIKAPALVeLUT
Nuoriso- ja liikuntatalo, 
Anttilantie 5, 91600 Utajärvi
Jukka Grip    050 538 1497
Kaino Rajala   050 443 7582

KIRJASTO
Anttilantie 13, 91600 Utajärvi  050 444 0029
Kulttuurisihteeri Tarja Vimpari  050 588 6607

Avoinna:
Maanantai  12.00-19.00
Tiistai  12.00-19.00
Keskiviikko  10.00-16.00
Torstai  12.00-19.00
Perjantai  10.00-16.00
Lauantai  Suljettu
Sunnuntai  Suljettu
Aattopäivinä  10.00-15.00

KANSALAISOPISTO
Muhoksen kunnanvirasto, 
Asematie 14, PL 39, 91501 Muhos
Toimisto avoinna lukuvuoden aikana 
ma-pe klo 8.00-11.00 ja 12.00-15.30. 
Rehtori 
Jaana Anttila-Kämäräinen  044 4970 010

Utajärvi on viihtyisä ja vauras, noin 3000 
asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla lähellä 
Oulua. Kunta juhlii 150-vuotista historiaansa 
vuonna 2015.
Utajärvi on Suomen ensimmäinen laatukun-
ta, joka kehittää toimintaansa ja palveluitaan 
jatkuvasti kuntalaisten parhaaksi. Utajärvi on 
myös Suomen ensimmäinen Reilun kaupan 
kunta.
Utajärven Yhteispalvelupiste tarjoaa keskite-
tysti kunnan ja Kelan palvelut sekä osan TE-
toimiston palveluista. Asiointi onnistuu myös 
verkossa kansalaisen asiointitilin kautta.

Etäisyyksiä:
Oulu 60 km
Muhos 23 km
Kajaani 129 km
Helsinki 600 km
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Pankkiala vaatii monipuolista 
ja ihmisläheistä ammattilaista

Utajärven Osuuspankin pankkilakimiehinä ja muissa tehtävissä toimivat oikeustie-
teen opiskelijat Markus Kemppainen ja Kalle-Matti Leinonen, jotka viihtyvät pienen 
konttorin ilmapiirissä.

Utajärvi on idyllinen ja mu-
kava paikka yrittää, kertoo 
Utajärven Leipomopalve-
lut Oy:n omistaja Ali Tur-
peinen. Yrittäjänä hän kokee 
saaneensa paikkakunnalla 
oikein positiivisen vastaan-
oton, ostettuaan leipomotoi-
minnan kunnan keskeiseltä 
paikalta vuonna 2012.

Helmikuusta saakka lei-
pomon kahvio on ollut auki 
myös viikonloppuisin ja li-
säksi Turpeinen on halun-
nut kehittää liikkeen ruoka-
puolta. Lounasaikaan arkisin 
ruokailijoille tarjolla on keit-
tolounasta tai kotiruokaa 
paikan päällä paistetuista li-
hoista sekä lähialueen kas-
viksista. Omaleipuri-sivus-
tonsa kautta leipomosta voi 
myös tilata tuotteita moni-

Utajärveltä leipomon tuotteita ympäri suomea
puolisesta valikoimasta sekä 
juhlaan että arkeen.

Leipomoyrittäjänä vuo-
desta 1982 toiminut Ali Tur-
peinen on lähtöisin Kajaanis-
ta, mutta uransa alalla hän 
on tehnyt Etelä-Suomessa. 
Ali Turpeisen tytär perus-
ti perheen Utajärvelle, joten 
tunnollisena isänä hän halu-
si auttaa perhettään työllis-
tymään uudella kotipaikka-
kunnalla ja osti vapautuneen 
leipomotoiminnan. Tällä het-
kellä leipomo työllistää per-
heenjäsenien lisäksi viisi 
työntekijää.

Turpeinen lopetti leipo-
motoiminnan aikaisemmas-
sa toimipisteessään Van-
taalla, mutta edelleen hänen 
käsistään Utajärveltä läh-
tee päivittäin tuotteita myös 

etelän markkinoille. Suur-
keittiöt ja muut yhteistyö-
kumppanit ympäri Suomen 
vastaanottavat päivittäin yh-
teensä 10–30 tuhatta Utajär-
vellä leivottua rieskaa.

- Meillä on asiakkaana 
myös esimerkiksi lentolii-
kennöitsijöitä. Jos matkustat 
Kanarialle, saatat joutua syö-
mään utajärveläistä nisua. 
Teen itse myyntityötä Etelä-
Suomen yhteistyökumppa-
neille ja viikoittain käyn ta-
paamassa heitä. Toki elämä 
on hektistä kun pitää seilata 
tätä väliä, mutta olemme sil-
lä tavalla vanhan koulukun-
nan tekijöitä, että tykkääm-
me keskustella ja sopia asiat 
kasvotusten, Turpeinen tote-
aa. JK

Utajärven leipomo on keskeisellä paikalla ja tut-
tu asiointipaikka myös useille ohikulkijoille.

Leipomoyrittäjä Ali Turpeinen esittelee monipuolista leipävalikoimaa. Kädessään hä-
nellä on uunituore ja herkullisesti tuoksuva juustovalkosipulifougasse.

Utajärven Osuuspankki on 
Oulujokivarressa toimiva it-
senäinen ja vakavarainen 
paikallispankki, joka tarjoaa 
ihmisläheistä pankkipalve-
lua kasvavalle asiakaskun-
nalleen. Vuonna 1911 pe-
rustettu pankki on jo yli 100 
vuoden aikana vakiinnut-
tanut paikkansa luotettava-
na ja perinteisenä paikallis-
pankkina.

Perinteisten pankkipal-
veluiden lisäksi palveluvali-
koimasta löytyy yksityis- ja 
yritysasiakkaille kaikkia ny-
kyaikaisen finanssiyrityk-

sen tuotteita muiden mu-
assa varallisuudenhoitoon, 
vakuutuksiin ja asiantuntija-
apuun, kuten kauppakirjojen 
laatimiseen ja vahvistami-
seen sekä perunkirjoitusten 
tekemiseen.

Palvelutarjonnan moni-
puolisuus vaatii myös teki-
jöiltään nykyaikana muun-
tautumiskykyä sekä monien 
asioiden hallitsemista. Tä-
män ovat huomanneet Mar-
kus Kemppainen ja Kalle-
Matti Leinonen, jotka ovat 
molemmat oikeustieteen 
opiskelijoita Lapin yliopis-

tolta. Markus aloitti harjoit-
telussa vuosi sitten ja Kalle 
tuli mukaan toukokuussa.

- Tämän alan tulevaisuut-
ta tuntuu olevan se, että jo-
kaisen pitää kyetä olemaan 
finanssialan monitoimimies. 
Utajärven Osuuspankissa 
eteen tulleet lainopilliset ja 
pankkialan työtehtävät ovat 
vaatineet monipuolisten tie-
tojen omaksumista. Enem-
män tätä työtä on todella 
oppinut tekemällä, kuin yli-
opistossa kirjoja lukemalla. 
Työtovereilta saa hyviä op-
peja ja pankin toimitusjohta-

ja Raimo Tuoviselta olemme 
saaneet erinomaisia neuvoja, 
Markus kehaisee.

- Asiakaspalvelutyö on 
myös sellaista, mitä ei opi 
kuin tekemällä ja kohtaa-
malla ihmiset. Siksi on ollut 
hyvä päästä kunnolla käy-
tännön työn pariin. Mihin 
ikinä päätyykin elämäntyön-
sä tekemään, pankissa opi-
tusta asiakaspalvelusta on 
aina hyötyä. Juristin työ kun 
on ennen kaikkea asiakaspal-
velua, Kalle täydentää.

Kumpikin nuorista mie-
histä on suorittanut oikeus-

tieteen opintojansa normaa-
litahtia ahkerammin, joten 
siksi aikaa työnteolle löytyy. 
Suurimman osan jäljellä ole-
vista kursseista voi suorittaa 
näytöin sekä tenttimällä. Päi-
vät Utajärven Osuuspankilla 
sujuvat nopeasti ja joka päi-
vä oppii uutta.

Kalle kertoo saavan-
sa syyttää Markusta siitä, 
että päätyi Utajärvelle töi-
hin tämän kehuttua hom-
maa vuolaasti. Markus itse 
oli bongannut avoimen pai-
kan todettuaan Oulun työ-
tilanteen kovin kilpailluksi. 

Pojat asuvat Oulussa, joten 
kimppakyyti tuo heidät näp-
pärästi työn ääreen. Lisäksi 
kummankin perheeltä löy-
tyy Vaalasta mökki, joten lo-
mareissuilla Utajärvenkin 
maisemat olivat tulleet tu-
tuksi. He uskovat, että pie-
nessä pankissa työskentely 
on myös etu, sillä ihmislähei-
seen käytännön työhön pää-
see pureutumaan kunnolla. 
Työilmapiiri on rento, eikä 
enää jännitä ja voi heittää vä-
lillä huumoriakin. JK
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vehnä-, ohra- 
ja ruisjauhot 

pohjoisen viljasta
myös luomuna

www.kinnusenmylly.fi Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

Utajärven Katsastus
• Katsastus • rekisteröinti • vakuutukset

Konetien Katsastus Oy
UTAJÄRVI Hiltulantie 2 • Puh. (08) 3117 171

Keskiviikkoisin klo  9.00-16.00

www.avainasemat.fi

nYT vOiT KATsAsTAA AUTOsi UTAJäRvellä!

TerveTuloa!

Lihaskireyksiin, urheilu-
vammoihin, leikkauksenjäl-
keisiin turvotuksiin, arpiku-
dosten hoitoon ja lisäksi jopa 
selluliitin tasoittamiseen sekä 
kiinteytykseen toimii yksi 
ainoa laite. Sari Lahenius-
Oilinki on investoinut yri-
tykselleen, ReAl Fitille, käyt-
töön LPG-hoitolaitteen, jolla 
hän tekee asiakkailleen sekä 
fysikaalisia sekä kosmeetti-
sia hoitoja. Huhtikuusta asti 
yrittäjänä toimineena hän on 
saanut jo hyviä kokemuksia 
sekä palautetta laitteen toi-
mivuudesta.

- Laitteen luoman alipai-
neen ansiosta kudokset ovat 
koholla, samalla kun moot-
toroidut rullat hierovat li-
haksia, joten kudosnesteet 
pääsevät hyvin liikkumaan. 
Siksi tämä tekniikka kiih-
dyttää verenkiertoa sekä ai-
neenvaihduntaa perinteis-
tä hierontaa tehokkaammin. 
Rullien kiertosuuntaa ja ali-
painetta säätelemällä var-
mistetaan, että hoito puree 
juuri oikeaan vaivaan, Sari 
selittää.

ReAl Fit toimii samois-
sa tiloissa hänen miehen-
sä Sami Oilingin omistaman 
Fysikaalisen hoitolaitoksen 
Fysio-Centerin kanssa. Sari 
kertoo, että toimiminen Fy-
sioCenterin tiloissa ja tii-
viin yhteistyön tekeminen 
mahdollistaa hänelle palve-

lPG-hoitolaite tepsii 
moneen ongelmaan

luntarjoamisen myös asiak-
kaille, joilla on lähete fysio-
terapiaan. 

LPG-hoitolaite onkin yli 
sadan lääketieteen tutkimuk-
sen turvin hyväksytty Suo-
messa viralliseksi fysiotera-
piahoitolaitteeksi.

- Fysikaalisen yhteyteen 
oli luontevaa hankkia LPG-
laite täydentämään palvelui-

ta. Itse olen viittä vaille sai-
raanhoitaja sekä koulutettu 
hieroja ja lähihoitaja. Kym-
menen vuoden kokemus hoi-
totyöstä ja kouluttautuminen 
ovat antaneet hyvän pohjan 
fysioterapeutin työlle. Lisäk-
si maahantuoja on koulutta-
nut meidät laitteen käyttöön, 
kertoo Sari Lahenius-Oilinki.

LPG-laitteen on kehittä-

nyt ranskalainen insinöö-
ri Louis Paul Guitay vuonna 
1986. Laite kehitettiin alun 
perin arpikudoksen hoitoon, 
mutta käytön myötä huo-
mattiin sillä olevan vaiku-
tusta myös rasvakudoksen 
pienenemiseen ja ihon siliä-
miseen. Myös urheiluvam-
mat paranevat nopeammin. 
JK

Sari Lahenius-Oilinki on hankkinut yritykselleen LPG-hoitolaitteen, jolla voi tehdä 
monipuolisesti sekä fysioterapeuttisia, hierovia että kosmeettisiakin hoitoja.

Laitteen hoitopään keskellä ole-
va putki muodostaa moottoroitujen 
rullien väliin alipaineistetun tilan, 
joten lihakset kohoavat hieronnan 
aikana. Tämän ansiosta kudos-
nesteet pääsevät liikkumaan hie-
ronnan aikana.

Pelkosen Mökit

Potkuntie 10, 91620 Sanginkylä
puh. 040 8450 219

Vuokrattavana 
talviasuttavia, 

hyvin varusteltuja 
mökkejä

S
Kansanedustaja

Pirkko Mattila 

Tavattavissa Utajärven Kivi- ja 
Hyvinvointimessuilla

Perussuomalaisten osastolla

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä

Lauantaina 16.8. 
klo 10.00-14.00

Utajärven Kehitysvammais-
ten Tukiyhdistys juhli 18.5. 
seurakuntatalolla 40-vuotista 
taivaltaan. Yhdistyksen sih-
teeri Maija Koistinen kertoo, 
että tilaisuus oli erittäin mu-
kava ja rentoa. Pönöttää ei tar-
vinnut, sillä yhdistyksen jä-
senet olivat järjestäneet paljon 
letkeitä ohjelmanumeroita. 
Juhla keräsi kaikkiaan reilut 
60 osallistujaa.

- 70-luvulla oli vilkasta ai-

40-vuotias Utajärven Kehitysvammaisten tukiyhdistys

kaa yhdistysrintamalla, joten 
naapurikunnissammekin on 
paljon kehitysvammaisten tu-
kiyhdistyksiä, jotka on perus-
tettu samoihin aikoihin. Olikin 
mukavaa, että myös muis-
ta yhdistyksistä tuli edustajia 
muistamaan meitä, myös lähi-
kunnista, Maija kertoo.

Tukiyhdistyksen säännölli-
seen toimintaan kuuluu kuu-
kausittain järjestettävät tu-
ki-illat, joissa kokoonnutaan 

vaikkapa jonkun jäsenen ko-
tiin tai muualle valitsemaansa 
paikkaan. Illan aikana jutus-
tellaan, pelaillaan ja kaikista 
tärkeimpänä: joka kerta jär-
jestetään arvonta. Lisäksi joka 
kesä on tehty virkistysretkiä 
kotimaassa.

- Olemme järjestäneet 
myös myyjäisiä Osuuspankil-
la, ja on ollut ihana huoma-
ta miten hyvin ihmiset otta-
vat yhdistyksemme vastaan. 
Utajärvellä on saanut huoma-
ta, että kehitysvammaiset osa-
taan kohdata rennosti eikä 
täällä kellään ole turhia en-
nakkoluuloja, Maija iloitsee.

Juhlassa jaoimme kaikille yhdistyksen toiminnassa mu-
kana olleille ruusut sekä käsintehdyt mitalit. Perinteis-
ten viirien sijaan kokeiltiin jotain uutta ja mitalit tehtiin 
toimintakeskus Humpuukissa käyttäen materiaalina 
vanhoja heinäseipäitä.

Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen 40-vuotisjuhlaretkellä Kuopioon käytiin rattoisalla sisävesiristeilyllä, jossa 
myös samalla lounastettiin.

- Yhdistyksessämme on 
oikein hyvä henki, ja teem-
me tätä työtä sydämellä, sil-
lä toiminta on meille tärkeää. 
Nämä kaverit ovat tyytyväisiä 
vähään ja kaikkein tärkeintä 
on yhdessäolo sekä vertaistu-
en saaminen. Uusien jäsenten 
hankinta on meille hankalaa, 
sillä avohuollon puolella on 
hyvin tiukka tietosuoja. Toi-
voisimme kovasti, että sai-
simme uusia jäseniä ja perhei-
tä mukaan toimintaan, joten 
suosittelen ottamaan rohkeas-
ti yhteyttä, Maija kannustaa. 
JK
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Utajärven yrittäjäyhdistys 
juhlii syksyllä, kun yhdistyk-
sen rekisteröimisestä tulee 
kuluneeksi 35 vuotta. Tapah-
tumaa juhlitaan PPY:n vuo-
sikokouksen yhteydessä Ro-
kulla lauantaina 15.11.

Ensimmäisen kerran Uta-
järvellä kokoonnuttiin jo 
15.5.1978 yrittäjätilaisuuteen, 
jossa keskusteltiin oman yrit-
täjäyhdistyksen perustami-
sesta. Perustamiskokousta 
vietettiin 28.8. kunnanviras-
tolla, missä puheenjohtaja-
na toimi Heikki K. Aitta, joka 
valittiin yhdistyksen ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi 
yksimielisesti. Sihteerinä toi-
mi Olavi Myllyaho. Yhdis-
tys perustettiin vastaamaan 
paikkakunnan yksityisten 
yrittäjien edunvalvonnasta ja 
tehtävä onkin jatkunut tähän 
päivään saakka. 

11.10.1979 pidetyssä hal-
lituksen kokouksessa päätet-
tiin hoitaa yhdistyksen rekis-

Utajärven yrittäjät ry 35 vuotta
teröinti kuntoon. Samaisessa 
kokouksessa laadittiin 1000 
markan suuruinen talousar-
vio ja toimin-tasuunnitelma 
vuodelle 1980. Suunnitelman 
mukaan lisätään yhteistyötä 
kunnan elinkei-nolautakun-
taan ja kunnan päättäviin 
elimiin päin: ”Pyritään ra-
kentamaan tervettä, yhteistä 
yrittäjäystävällistä henkeä”.

Utajärvi on koettu hyvin 
yrittäjäystävälliseksi kun-
naksi ja edelleen yhdistyksen 
perusajatuksena on avoin ja 
tiivis yhteistyö kunnan sekä 
muiden järjestöjen kanssa. 
Lisäksi tehdään edunvalvon-
taa yhteistyössä Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien sekä Suo-
men Yrittäjien kanssa. JK

Utajärven Yrittäjät ry:n  
puheenjohtajat:
1978 Heikki K. Aitta
1979-82 Kauko Kurtti
1883-84 Eero Kinnunen
1985-92 Mikko Kemilä

1993 Matti Häkli
1993-95 Mikko Kemilä
1996-98 Kaisu Merilä
1999-2000 Aappo Juntunen
2001-2003 Annikki Moilanen
2004- Gunnar Göransson

Utajärven yrittäjät ry
syksyn 2014 ohjelma:
Pe 29.8.2014 klo 20.30 - 01.00
Karaoke-tanssit Merilän 
Kartanossa, liput 5 euroa
Pe 14.11.2014 
PPY:n luottamushenkilö-
tapaamiseen liittyvä iltatilaisuus 
Rokua Health & Spa:ssa
La 15.11.2014 
PPY:n vuosikokous ja iltajuhla 
(Utajärven Yrittäjät ry 35 v)
Pe 28.11.2014 
Vuosikokous ja pikkujoulu
Tammi-helmikuussa 2015 
tanssikurssi jatkuu

oppisopimuskoulutuksella
joustavasti ammattiin
Utajärveläinen nuori mies 
Joni Tervo sai kesäkuussa 
autoalan opiskelu-urakkan-
sa valmiiksi ja työpaikan toi-
vealaltaan. Tervo hakeutui 
autoalan oppisopimuskou-
lutukseen Oulun seudun 
ammattiopistoon ja suoritti 
vajaassa kahdessa vuodes-
sa autoalan perustutkinnon, 
työnsä ohessa Utajärven Au-
tohuollossa.

- Olen ollut kiinnostunut 
moottoreista ja erityisesti au-
toista pienestä pojasta läh-
tien. Sain jo nuorena tutus-
tua alaan naapurissa asuvan 
yrittäjän pajalla, ja kaveri-
piiriini kuuluu myös useita 
harrastajia. Harrastuneisuu-
desta on ollut minulle paljon 
hyötyä, sillä opiskeltavaa on 
ollut tavallista vähemmän. 
Suoritin näyttötutkinnon 

puoli vuotta etuajassa, ker-
too Tervo tyytyväisenä.

Oppisopimuskoulutus 
mahdollisti Tervolle teoria-
opiskelun omien tarpeiden 
mukaisesti sekä samalla sai 
tehdä työtä oikeassa alan 
työpaikassa. OSAO:n Hau-
kiputaan yksikössä järjes-
tetystä kontaktiopetukses-
ta miehen saamat teoriaopit 
pääsivät nopeasti käyttöön, 
joten opiskellut asiat eivät 
päässeet unohtumaan.

Tervo kertoo, että koulu-
tukseen liittyvä työpaikka oli 
katsottu ja sovittu valmiik-
si jo ennen opintojen aloit-
tamista. Hyväksi todetulle 
työntekijälle oli tarjolla myös 
paikka kouluttaneesta yri-
tyksestä ja nyt Tervo työs-
kentelee yrittäjä Simo Paa-
volan Utajärven Autohuolto 

Oy:n palveluksessa. Tervo 
suosittelee muillekin oppiso-
pimusta käytännönläheisek-
si ratkaisuksi opintielle.

Oppisopimus tulee ajan-
kohtaiseksi yritykses-
sä yleensä silloin kun joko 
tarvitaan uutta työvoi-
maa tai jo olemassa oleval-
le henkilökunnalle tarvi-
taan lisäkoulutusta. OSAO:n 
oppisopimusyksikön koulu-
tussuunnittelija Anne Pudas 
kertoo, että jos sopivan kou-
lutuksen saanutta henkilöä ei 
löydy työmarkkinoilta, käte-
vintä voi olla kouluttaa teki-
jä työskentelyn ohessa. Op-
piminen on näin intensiivistä 
ja samalla varmistuu osuva 
koulutusräätälöinti juuri 
työnantajan tarpeisiin.

Pertti Kuusisto

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

AURAT

Jaakko Laitinen I 050 319 8244 I www.rp-koneet.fi

Polttoöljyä nyt myös automaatista  
(mittarit 6 ja 7)

Välitämme polttoöljyä  
suoraan myös säiliöösi

Tiedustelut ja tilaukset ma-pe klo 9-17 
puh. 0400 184 015/Jaakko Haataja

seo.
Utajärvi

HeI!

Utajärvi, puh. 0400 162 001, mika.kemila@k-market.com 
Avoinna: ma-pe 8-21, la 8-21, su 12-21

Yksi Utajärven yrittäjäyh-
distyksen uusista jäsenistä 
on Juha Aitta, joka aloitti ke-
väällä uuden yritystoimin-
nan Atteson-nimellä. Yrittä-
jän poikana hän oli jo pitkään 
haaveillut yrittäjyydestä. 
Nyt Oulussa asuva mies jär-
jestää kalastusopastusta ja 
venekuljetusta matkailijoille. 
Lisäksi haaveena olisi muut-
taa takaisin kotipaikkakun-
nalle Utajärvelle.

- Paljon tulee pörrättyä 

Oulujärvellä ja Rokualla. 
Aina ei tarvitse Lappiin läh-
teä elämyksiä varten – Ou-
lun ympäristön vesistöissä 
on paljon matkailupotenti-
aalia. Aloitin keväällä ja asia-
kaskunta on ollut yllättävän 
kansainvälistä. Porukkaan 
on mahtunut saksalaisia, ita-
lialaisia, venäläisiä ja vast-
ikään oli yksi ranskalainen 
ryhmä, Aitta kertoo.

Syksyllä mies valmistuu 
kalastusoppaaksi Ammatti-

opisto Lappiasta, mutta toki 
vesillä liikkuminen ja kalas-
tus ovat tulleet tutuiksi jo 
pikkupojasta lähtien.

- Ala on voimakkaasti 
käytäntöä painottava, joten 
suuri osa tutkinnosta suori-
tetaan harjoitteluina ja näy-
töillä. Ammatinharjoitta-
mista varten tarvitsee myös 
hyvää paikka- ja kalatunte-
musta, teknistä tietoa ja ih-
misläheisyyttä sekä asiakas-
palvelutaitoja, kertoo Aitta 
ja jatkaa:

- Matkailijalle fiilis on tär-
kein ja elämys alkaa heti kun 
vene irtoaa rannasta. Kala 
koukussa on bonus. Kalastus 
hoituu kestävin periaattein ja 
90 prosenttia saaliista yleen-
sä palautetaan veteen, mu-
kaan otetaan vain tarpeelli-
nen määrä.

Kesät menevät vesillä ja 
kevättalvisin mies vie mat-
kailijoita kokemaan pilk-
kimisen iloa. Pimeimpään 
talven aikaan Juha Aitta 
valmistaa käsityönä uisti-
mia ja vaappuja. Tuote tulee 
lankkuna verstaalle ja jon-
kin verran valmistuu myös 
myyntiin, suurimmaksi osin 
omaan käyttöön. JK

Kuuden hengen Atomix-urheilukalastusvene kuljettaa Attesonin asiakkai-
ta vesillä ja nousee helposti myös kärryn päälle. Näin Juha Aitta voi tarjo-
ta palveluitaan useissa eri kohteissa.

Julkaisija: Utajärven Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Kaisu Merilä
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki

Utajärven Yrittäjät rY:n jULKaiSeMa 
Kivi- ja HYvinvointiMeSSUt 
UtajärveLLä 2014 -LeHti.

Utajärven Kivi- ja Hyvinvointimessut 2014 on luettavissa:
www.vkkmedia.fi  (klikkaa yläpalkista ”Lehdet”)

Utajärven Kivi- ja 
Hyvinvointimessut

Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

oulun ympäristön vesistöissä 
riittää matkailupotentiaalia

Utajärveltä lähtöisin oleva Juha Aitta on tuore kalastus-
matkailuyrittäjä.

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella
la 30.8.2014 klo 20-02

Veden, valon ja tulen juhla

Tervetuloa!

Huvikeskuksentie Pudasjärvi

K-18Lippu 15 €

Mökkiläiset ja Pudasjärveltä 
muuttaneet tapaaminen 

la 30.8. klo 18. 
Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry

Järjestää: LC Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa

Lavalla tahdit takaa 
tanssi-

orkesteri 
Ässät   

• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
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Suomalaisen Yrittäjän päivän kunniak-
si liput nousevat salkoon perjantaina 5.9. 
Samana päivänä myös PPY:n toimistolla 
Oulussa Isokatu 4:ssä juhlistetaan tapah-
tumassa, jonka teemana on luovuus, yrittä-
jyys ja yrittämisen palo. Luovuuden lavalle 
nousee esiintyjiä viihdyttämään ja yrittäjiä 
keskustelemaan sekä 50 yrittäjällä löytyy 
esittelypisteet.

Juonnosta vastaa Sami ”SimiSami” Ala-
simi ja lavalla nähdään myös jääliläista-
lentti runopoika Daniel Helakorpi. Panee-
likeskustelussa kuullaan Oulun Kärppien 
toimitusjohtaja Juha Junno, julkkiskokki ja 
Fat Rooster-ravintolan yrittäjä Janne Pek-
kala sekä ensiaputuotteiden markkinoija 
MedKit Oy:n Minna Åman-Toivio.

Tapahtumassa on luvassa siis luovia 
esittelyjä, kiinnostavia puhujia, yrittämi-
sen paloa ja verkostoitumista. Lisäksi ta-
pahtumassa palkitaan vuoden 2014 innova-
tiivisin yritysidea. Innovatiivinen on myös 
PPY:n Party Booth, jossa voi käydä nappaa-
massa mielenkiintoisen selfien eli meitsien 
eli kuvan itsestään. JK

Luovuutta ja yrittämisen paloa PPY:n juhlassa

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjälle tarkoitettu Yksinyrittä-
jäpalkinto luovutetaan Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Rokualla.

Palkintosumma on merkittävä 2000 euron suuruinen ja palkintoa 
voi hakea ppy.fi-sivustolta löytyvällä lomakkeella syyskuulle saakka. 
Palkinnon jakavat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät yhdessä Oulun Ta-
lousalueen käsi- ja pienteollisuussäätiön kanssa.

Palkittavan yksinyrittäjän toiminta tulee olla päätoimi ja toiminnan 
tulee olla vakiintunutta. Palkinto jaetaan Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien toiminta-alueella toimivalle jäsenyrittäjälle. Lisäksi palkinnon 
saajan tulee osoittaa myös muuta aktiivisuutta elämässään.

Yksinyrittäjäpalkinto 2000 euroa

Oulun Talousalueen
käsi- ja pienteollisuussäätiö

ASV-Tekniikka tekee sähkö-
asennuksia ja -suunnittelua 
yrittäjänä Aulis Väisänen.

Bio JJJJ Oy on erikoistu-
nut biokaasuun hyötykäytön 
kehittämistoimintaan, nok-
kamiehinään Jukka Piirola ja 
Jaakko Laitinen.

Heikkisen Monipalvelu 
tarjoaa yrittäjänsä Zebuniso 
Heikkisen johdolla siivous- ja 
huoltopalveluita sekä ajoneu-
vojen puhdistuksia.

Kuusipiha on Jyrki Huh-
talan elämysmatkailuun sekä 
airsoft-välineiden vuokraa-
miseen erikoistunut yritys.

Metsäkorjuu A. ja M. 
Mustonen Ky tekee koneel-
lista puukorjuuta ja metsä-
hakkuuta sekä puutavaran 
kuljetuksia.

Paso Heino on helmi-

kuussa yhdistyksen jäseneksi 
liittynyt maatilayrittäjä.

R & R Launonen Oy on 
Jarkko Tapio Launosen yri-
tys, joka toimii tieliikenteen 
tavarankuljetuksen parissa.

Utajärven Leipomopalve-
lut Oy on Ali Turpeisen luot-
saama leipomo, johon kuu-
luu kahvila-myymälä sekä 
lounas ravintola.

TT-Tekniikka Oy:n pal-
veluihin kuuluumuun muas-
sa erilaisten teräsrakenteiden 
valmistus, kone- ja laiteasen-
nukset ja hitsaustyöt, yrittäjä-
nä Teuvo Pieniniemi.

Yhtymä Huusko on kes-
kittynyt yrityskummitoimin-
taan Jouni Huuskon johdolla.

Yrittäjäyhdistyksen jäse- 
neksi liittymällä saat käyttöö- 
si myös aluejärjestön ja kes-

kusliiton tarjoamat edut. 
Järjestönä vaikutamme sii- 
hen, että yhteiskunta ja sen 
päättäjät suhtautuvat kan- 
nustavasti ja tukien yrittä- 
jyyteen. Jäsenenä saat rahan- 
arvoisia jäsenetuja muiden 
muassa vakuutuksista, poltto- 
aineista ja majoituksesta. 

Yrittäjäjärjestön neuvonta- 
palvelu ja koulutukset tukevat 
yrittämisen haasteissa ja 
auttavat välttämään karikot 
jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi 
joukkoomme kaikki yrittäjät, 
oletpa ollut yrittäjänä pitem-
pään tai vasta ryhtynyt yrittä-
jäksi tai olet kiinnostunut se-
niorijäsenyydestä. Meitä on 
jo yli 116 000 Suomessa. JK

Uusia jäseniä
Utajärven Yrittäjien jäseneksi on vuoden 2013 alusta saakka liittynyt 

kymmenen uutta jäsentä. Tällä hetkellä yhdistyksessä on yhteensä 75 jäsentä.

Tervetuloa mukaan toimimaan!

Oululaisen Fat Rooster-ravintolan yrittäjä Janne Pekkala.

Jääliläistalentti 
runopoika 
Daniel Helakorpi.

Minna Åman-Toivio.

Sami ”SimiSami” 
Alasimi.

Juha Junno.

RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU
Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuk-
sen ovat velvolliset ottamaan ne työn-
antajat, joiden toimialaa koskevassa 
yleissitovassa työehtosopimuksessa on 
tästä määräys. 

SOSIAALITURVAMAKSU
Sosiaaliturvamaksu maksetaan Verohal-
lintoon. 
TAPATURMAVAKUUTUSMAKSU
Työnantajan velvollisuutena on ottaa ta-
paturmavakuutus työsuhteessa oleville 
työntekijöilleen.

TYöELÄKEMAKSU
Työntekijän eläkelain mukaan kaikki 
työntekijät TYEL-vakuutetaan.
TYöTTöMYYSVAKUUTUSMAKSU
Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja 
perii palkansaajan ja työnantajan työttö-
myysvakuutusmaksut.

työnantajamaksut
Vakuutusmaksut maksetaan sekä tehdyn työajan että tekemättömän työajan kuten vuosilomien ja vapaapäivien ym. ajalta 
maksetusta palkasta. Välilliset työvoimakulut on osattava ottaa huomioon yrityksen kustannuslaskennassa sekä budjetoinnis-
sa. Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina seuraavia maksuja: 
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Vuodesta 1997 alkaen Utajärveltä saanut yritystilo-
ja ja tontteja Yrityspuiston kautta. Jos valmiita tiloja ei 
ole ollut, niin ne on rakennetaan. Yrityspalvelujen riit-
tävyyden takaa yhteistyö Oulunkaaren kuntayhtymän 
yritysasiamiehen palvelut. Erityisesti uusien yritysten 
liikeidean kehittämiseen ja kannattavuuden rakentami-
seen sekä paperitöihin on apu ollut tuiki tarpeellista ja 
suosittua. Utajärven yritysten käytettäväksi on jo tul-
lut tänä vuonna 100-1000 megan tietoliikenneyhteydet. 
Näin Utajärven yritykset ovat kehityksen kärjessä. Yrit-
täjä, tee ehdotus Utajärven Yrityspuisto Oy:lle ja tule on-
nistumaan Utajärvelle!

Matkailu on Rokua Geoparkin myötä nopeasti nouse-
va toimiala Utajärvellä. Juorkunan Rekihovin yrittäjyy-
destä syntynee kova kilpailu kun suurkaupunkien tu-
ristit löytävät luonnon rauhan, upean suoluonnon sekä 
Kiiminkijoen melonta-, veneily-, kalastus- ja retkeily-
mahdollisuudet kuvauskohteineen. Oulujokivarren laa-
dukkaiden Geopark-kohteiden palvelut tunnetaan jo 
ympäri maailmaa.

Yli 130 ha tilaa rakentamiseen
Valtatietä ja rautatietä tarvitsevien suuryrityksien tar-
peita ajatellen on Utajärven kunta hankkinut riittäväs-
ti hyvää rakennusmaata valtatie 22:n ja rautatien välistä 
vesivoimalaitoksen läheltä. Yli 130 hehtaaria teollisuus-
alueen ympärillä olevaa maata voidaan ottaa nopeasti 
käyttöön yrityspalvelujen säestämänä miltei toimialas-
ta riippumatta. Utajärven Yrityspuisto Oy markkinoi ja 
neuvottelee itsenäisesti noiden alueiden käyttöönotosta 
ja mahdollisesti tarvittavista kunnallisista tukitoimista.

Tietoliikenneyhteydet 1000  
megaan saakka!
Tänä vuonna on tullut Utajärvelle valokuituyhteydet, 
jotka rakennetaan niin, että tarvittaessa nopeus on voitu 
nostaa 1000 megaan. Tietoliikenneyhteydet ovatkin Uta-
järven suuri vahvuus. Lisäksi sähkön toimitus Mustikka-
kankaan teollisuusalueelle on jo pitkään ollut niin var-
maa kuin se Suomen vesivoimalaitokselta vain voi olla, 
sillä sähkö johdetaan suoraan voimalaitokselta teollisuu-
delle. Muoviteollisuus on ollut tästä ominaisuudesta erit-
täin tyytyväinen.

Puunjalostukseen ja  
biotalouteen uusia tuulia
Utajärvellä kunnioitetaan puunjalostusta ja kaiken aikaa 
on meneillään monia erilaisia kehityshankkeita puutuo-
tannon uudistamiseksi ja monipuolistamiseksi. Samoin 
muu biotalous on kokemassa nopeita kehitysaskelia ajas-
sa kiihtyvän askelluksen mukana.

Utajärven Yrityspuisto haluaa täyttää teollisuusalu-
eiksi ostamansa maat mahdollisimman nopeasti. 

Toivottaa 
Asko Merilä, kehitysjohtaja Utajärven kunta,  
toimitusjohtaja Utajärven Yrityspuisto Oy  
puh. 0500 298 042. asko.merila@utajarvi.fi, www.utajarvi.fi 

Utajärven  
yrityspuisto oy:ltä ti-

loja ja apua  
yrittämiseen

Tervetuloa Utajärvelle  
onnistumaan!

TILITOIMISTO

KOONTIA OY
Vanhatie 29, 91600 Utajärvi
tilitoimisto@koontiaoy.fi
puhelin 040 6789 029  

MERILÄN
KARTANO

www.merilankartano.com

utahalli@utanet.fi

Remonttipalvelu 
Erityisesti kostean 
tilan remontit

Utahalli
Puh 0500 588 080

VTT	märkätilasertifikaatti

rakennamme 
Utajärvelle tietoverkkoa

puh 044 028 3642
www.eerokovalainen.fi

SUOritaMMe jatKUvaa
MetaLLirOMUn KeräYStä

noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY 0400 892 414
varastotie 9, UTAJäRvi

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

laajakaistahankkeen 
hedelmät maistuvat 

syrjäkylillä

Laajakaistakaapelin asennustöitä viime kesältä. Maa-
rakennustyöt haja-asutusalueelta on saatu tehtyä ja 
loputkin keskusta-alueella valmistuvat marraskuuhun 
mennessä.

Osuuskunta Utakuidun toi-
mitusjohtaja Mari Mikkonen 
iloitsee, sillä laajakaistahank-
keen hedelmistä on päästy jo 
nauttimaan. Liittymä on käy-
tössä jo 200 taloudessa. Uta-
järven haja-asutusalueiden 
rakennustyöt ovat jo valmis-
tuneet ja keskustan alueen 
maarakennustyöt valmistu-
vat elo-syyskuussa.

Utakuidun teletekniset 
työt hoitaa Empower. Tuo-
mo Korkala kertoo, että al-
kukesästä töiden ollessa kii-
vaimmillaan, runkoverkon 
hitsauksia, liittymien kyt-
kentöjä ja muita teletöitä oli 
tekemässä 12 miestä. Loppu-
vuosi mennään noin viiden 
miehen voimalla.

Kiinteät, heti käyttöön 
otettavat liittymät, valmistu-
vat tämän vuoden loppuun 
mennessä teletöiden osal-
ta. Loput tehdään alkuvuo-
den 2015 aikana. Toki kaik-
ki liittymätyypit pyritään 
tekemään valmiiksi vuoden 
2014 aikana. Jälkiliittyjiä, joi-
den ohi rakennuskalusto on 
jo kulkenut, otetaan nyt enää 
elokuun loppuun asti, ja vain 
jos he ottavat liittymät heti 
käyttöön.

- Kaikki joilla liittymä 
on jo käytössä ovat toden-
neet tämän olevan hyvä jut-
tu ja se toimii. Aikaisemmin 
meille kotiin sai vain netin 

vain mokkulalla ja sekin toi-
mi vain vaihtelevasti. Sadan 
megabitin yhteys on meidän 
perheelle riittävä, vaikka net-
ti on nykyään tietokoneiden 
lisäksi monissa muissakin 
laitteissa. Nyt myös käytän-
nön asiat sujuvat hyvin ver-
kon välityksellä, kuten etä-
opiskelu ja pankkiasiointi, 
Mikkonen iloitsee.

Utajärvi oli Pohjois-Poh-
janmaan alueella ensimmäi-
nen kunta, jossa alettiin ra-
kentaa valtion ja kunnan 
tuella valokuituverkkoa. 
Rakentaminen aloitettiin 
15.7.2013 ja sadan megan 
verkko on rakennettu niin, 
että nopeutta voidaan nostaa 
helposti tarvittaessa 1 Gbt/s.

- Utajärven kunnan tuki 
oli meille erittäin merkittä-
vää. Kuntakin näki tärkeäk-
si, että koko alue saadaan ny-
kyaikaan ja kaikille taataan 
yhtäläiset mahdollisuudet 
laajakaistan käyttöön. Aluk-
si väki oli epäileväistä, saa-
daanko rahoitus kuntoon, 
mutta meillä asiat menivät 
oikein hyvin. Kunta rahoitti 
hanketta sekä myönsi lainaa 
2,8 miljoonaan saakka, Mik-
konen kertoo.

Osuuskunta Utakuitu pe-
rustettiin 10.1.2013 ja sen toi-
mitusjohtajana on Mari Mik-
konen sekä hallituksen pj:na  
Pentti Tuovinen. JK

Utakuidun teletekniset 
työt hoitaa

www.empower.fi
p. 040 777 8682
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Oulujoen Karitsa 
Utajärvi

p. 045 678 1667

Varaa ensi kesän maisemanhoitajat! 
 
Oulujoen Karitsa p.045-6781667 

Karitsanlihaa 
suoramyyntinä. 

Toimitus myös Ouluun.

Myös teuraskuljetukset

Lähiruokapäivässä mukana 
on jälleen pitkäaikainen uta-
järveläinen Kinnusen Myl-
ly Oy. Lähiruokatuotanto on 
yrityksen arvomaailmaa lä-
hellä, ja sen edistäminen on 
ollut yrityksen kantava voi-
ma jo sen alkuajoista saakka. 
Toiminta-ajatuksena onkin 
jalostaa lähialueella tuotetus-
ta viljasta tuotteita lähialu-

lähialueen viljasta lähialueen tarpeisiin
een tarpeisiin.

Ainutlaatuinen pohjoinen 
sijainti mahdollistaa tärke-
än logistisen edun sekä tie-
tenkin oman alueen puhtaat 
ja laadukkaat raaka-aineet. 
Kinnusen myllytuotteiden 
ja rehujen valmistus Utajär-
vellä on tärkeä osa viljatuot-
teiden jalostusketjua pellolta 
aina kuluttajalle saakka.

On ensiarvoisen tärkeää, 
että pohjoisten maakuntien 
maatalouden alkutuotan-
nolle on olemassa oma pai-
kallinen jalostaja. Kinnusen 
Mylly on agraariperinnettä 
kunnioittava yritys, joka ha-
luaa, että lähialueen tuottajat 
pärjäävät ja työllistyvät yllä-
pitäen pohjoisten maakun-
tien elinvoimaa. Myllyllä on 

Kinnusen Myllyllä oli edus-
tusta myös viime vuoden 
lähiruokapäivässä Utajär-
ven torilla. Kuva: Heimo 
Turunen.

merkittävä osuus paikallise-
na viljanostajana

Perinteikäs  
perheyritys
Kinnusen Mylly on ollut jo 
vuosikymmeniä merkittä-
vin pohjoissuomalainen jau-
hontoimittaja alueensa leipo-
moille. Pitkät ovat perinteet 
myös suvussa, sillä Kinnu-

sen Mylly on ollut perusta-
misesta lähtien yli 50 vuotta 
saman suvun nimissä ja mu-
kana on jo kolmannen su-
kupolven edustusta. Perhe-
yrityksenä edelleen toimiva 
yritys työllistää 36 henkilöä.

- Pienestä saakka tässä on 
pyöritty mukana, joten Kin-
nusen Mylly on ollut aina 
suuri osa perhe-elämääm-
me. Yrittäjyys alalla maistuu 
edelleen hyvin, vaikka vaa-
tiviakin haasteita tulee välil-
lä eteen, mutta paljon tämä 
myös antaa itselle. Paljon on 
itsestä kiinni miten toiminta 
kehittyy ja miten itse kehit-
tyy yrittäjänä, toimitusjohta-
ja Aarne Kinnunen kertoo.

Viime vuosina tuotan-
tolaitokseen on investoitu 
paljon. Viimeisin laajennus 
tuplasi rehutehtaan tuotan-
tokapasiteetin ja uutta tilaa 
tuli seitsemään kerrokseen 
yhteensä noin tuhannen ne-
liön verran. Investoinnin 
taustalla oli halu pitää yllä 
kasvua, jotta yritys pysyy 
matkassa hyvin kilpaillulla 
alalla. JK

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Jyrki Huhtala
Riippusillantie 4
91660 Ahmas
p. 050 4364 727
www.kuusipiha.fi

vuokraamme airsoft-varusteita ja -aseita.
Monipuoliset pelimaastot 

myös Kuusipihassa!

Pitkään, yli 52 vuotta Uta-
järvellä kauppiasyrittäjänä 
elämäntyön tehnyt Mikko 
Kemilä vietti 70-vuotismerk-
kipäivää kesäisissä merkeis-
sä lauantaina 14.6. Meri-
län kartanossa. Varsinainen 
merkkipäivä oli 18.6. Kemi-
lä jatkaa edelleen yrittäjänä, 
tehden asuntojen ja kiinteis-
töjen remontti- ja korjauspal-
velua Utahalli Oy -yritykse-
nä. Merkkipäivän ohjelma oli 
varsin vapaamuotoinen. On-
nitteluja esittivät muun muas-
sa Utajärven kunnan puolesta 
kunnanhallituksen puheen-

mikko Kemilä 52 vuotta yrittäjänä
johtaja Pentti Tuovinen sekä 
kunnanjohtaja Kyösti Juujär-
vi. Kemilä toimii Utajärven 
Yrittäjäpuiston hallituksen 
puheenjohtajana, josta on-
nittelut välittivät hallituksen 
jäsenet Mirja Nikula ja Ahti 
Moilanen. Utajärven Yrittä-
jät toivat onnittelutervehdyk-
sen puheenjohtaja Gunnar 
Göranssonin johdolla. Ohjel-
massa oli onnittelujen lisäksi 
tarjoilua, keskinäistä seurus-
telua ja Mikon puolison Rit-
va Kankaan nuorin veli Juha 
Kangas soitti taustamusiikkia 
sähköuruilla. HT

Pyöräily voi hyvin Utajärvellä

Utajärven kunta liittyi vii-
me vuonna Pyöräilykuntien 
verkostoon (www.poljin.fi) 
tavoitteena pyöräilyn lisää-
minen kaikissa ikäluokis-
sa. Pyöräily on ollut muka-
na muun muassa Utajärven 
koulun toiminnassa: Lukio-
laisten Geopark -päivänä 
yhtenä työrastina oli pyö-
räilyviesti, ja Pyöräilymerk-
ki -opetuspaketti aloitettiin 
syksyllä 2013, jotta oppilaat 
oppisivat jo varhain huolta-
maan omaa pyöräänsä ja sai-
sivat tietoa liikenneturvalli-
sesta pyöräilystä.

Lisäksi kunta on perus-
tanut oman kilometrikisa 
-joukkueen legendaarisen 
Utajärven pantterit -joukku-
een ”haastajaksi” ja on par-
haillaan kokoamassa Hy-
vinvointitaloon sijoittuvaa 
pyöräkorjauspajaa, jossa lai-

Ahmaksella kukkaloistosta pääsee nauttimaan vaikka-
pa pyöräilyn ohessa.

tetaan jatkossa vanhoja pyö-
riä kuntoon. Kunta on myös 
hankkinut yhden sähköpyö-
rän sekä kaksi maastopyörää 
erilaisiin liikunnallisiin ta-
pahtumiin.

Maastopyörät voi vuok-
rata omaan käyttöön Opas-
tuskeskus Supasta ja ne ovat 
sähköpyörän kanssa esillä 
Kivi- ja hyvinvointimessujen 
pyöräily-osastolla. Pyöräily-
osastolla pääsee lisäksi ko-
keilemaan uutta yhteiskäyt-
töistä pyöränpumppua, joka 
sijoitetaan syksyllä 2014 Uta-
järven kylään kaikkien pyö-
räilijöiden käyttöön. Osastol-
ta saa monenlaisia vinkkejä 
oman pyöränsä hoitoon ja 
esitellään siihen tarvittavia 
erikoistyökaluja kuten rih-
taustelinettä, jolla saa vään-
tyneen vanteen helposti oi-
kaistua.

Kunnan messuosastolla 
kokenut retkipyöräilijä antaa 
omatoimista retkeä suunnit-
televalle mielellään vinkke-
jä koskien Suomen pyöräi-
lyreittiverkostoa ja mukaan 
otettavaa varustusta. Näyt-
telyosastolla on nähtävillä 
huippuluokan retkipyörä, jo-

hon on kytketty laadukkaat 
lastenkuljetuskärryt. Osas-
tolta saa käytännön vinkke-
jä koskien lapsen kuljetusta 
pyörän avulla, mihin rauhal-
linen Utajärven kirkkokylä 
soveltuu loistavasti.

Thomas virta

Rokuan dyyni- ja suppamaise-
missa on komeat seudut maas-
topyöräillä.

Maastopyörät voi vuokrata omaan käyttöön 
Opastuskeskus Supasta. Maastopyöriä on 
sähköpyörän kanssa esillä Kivi- ja hyvin-

vointimessujen pyöräily-osastolla.

Mikko Kemilä ja Ritva Kangas valmiina vastaanotta-
maan vieraita
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Perustettu 

1911

****
Rosvopaisti, perunamuusi, salaatti, leipä, voi, 

juomat (vesi, maito, kalja) ja kahvi 
9,50 € 

****
Kermainen Lohikeitto, leipä, voi, 

juomat (vesi, maito, kalja) ja kahvi 
6,50 €

****
Salaatti, leipä, voi, 

juomat (vesi, maito, kalja) ja kahvi 
6,50 € 

****
Keittolounas: Keitto, salaatti, leipä, voi, 

juomat (vesi, maito, kalja) ja kahvi 
8,00 € 

****

Koulutie 5 - Messurakennusta vastapäätä

UTajäRven OMaLeiPURi

Messu-menu
Lounas tarjolla Kivi- ja hyvinvointimessupäivinä kello 10-17

Leipomon myymälä-kahvila 
avoinna messupäivinä 16.-17.8.  klo 8-18

omaleipuri.fi

Kysy vapaita yritystiloja toimitusjohtajalta!

UTAJÄRVEN YRITYSPUISTO OY
Teollisuuden ja elinkeinojen kehittämisyhtiö

Laitilantie 5, 91600 Utajärvi

Tuemme alkavien yritysten ja jo toimivien yritysten toimintaa ja kehittämistä

• toimitilat  
• yrityspalvelu  
• yritysneuvonta
• tontit

Utajärven kunta
Utajärven Yrityspuisto Oy
Toimitusjohtaja Asko Merilä, puh. 0500 298 042, asko.merila@utajarvi.fi

www.utajarvi.fi

Hyvä yrittää ja 
tehdä Utajärvellä!

Teemme ammattitaidolla ja laadukkaasti:
Maaperätutkimukset
Jätevesisuunnitelmat
Jätevesituotteiden myynti ja asennus
Rakennusvalvontatyöt
Rakennuslupapiirustukset

Tavataanhan messuilla!

Insinööritoimisto Intova Oy
Komulantie 5 91600 Utajärvi • 040 142 4146 

info@intova.fi • www.intova.fi

MAAPERÄTUTKIMUKSET JA 
JÄTEVESISUUNNITELMAT
AMMATTITAIDOLLA
PUHELIN: 040 142 4146
S-POSTI: INFO@INTOVA.FI

WWW.INTOVA.FI

Avoinna sopimuksen 
mukaan. Tervetuloa!

P. 040 838 4908
Vanhatie 50, Utajärvi.

Perjantaisin hiusten 
leikkaukset ilman 

ajanvarausta klo 9-17

Tervetuloa meille 
uudistumaan!

KiviGalleria J&J
Koru- ja rumpukivet, 
mineraalit, fossiilit, 
kivikorut ja muut 
kivituotteet

Juha Liesivesi 045 136 3371
Jaana Hemminki 044 273 9166
Kauppatie 6, 34300 Kuru

kivigalleria@gmail.com	•	www.kivigalleria.fi

BOBCat -tYÖt

Utajärvellä ja 
lähikunnissa

p/fax (08) 542 1499
Seppo Hartikka: 
puh. 050 544 4905
Utajärvi

teLa- ja 
PYÖrä-
aLUStaiSiLLa 
KOneiLLa

Lvi ja Kone
Hartikka

OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Markku Mustonen  puh. 0400 585 754
Jukka Koistinen  puh. 050 583 1465
Juha Moilanen  puh. 0400 180 480

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Utajärvi

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto

Kysy lisää:

• vihannesten ja  
 kukkien taimet
• amppelit

• ruukkukukat
• Monivuotiset

Jurvelinin Puutarha

Rotikantie 7,
91640 Särkijärvi

Puutarha:  (08) 5424 903
Lea:  044 2537 874
Niilo:  040 7641 420

KYLÄTALAKKARI
• kiinteistönhoito
• kodinremontit
• nurmen leikkuut
• ulkomaalaukset
• mökkitalkkaroinnit 
• ym.

Tmi: J. Mulari

Apua kaikkiin 
arjen askareisiin!

p. 044 297 0741


