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Ykkösosoitteeton kaikkiin talouksiin ja 
YritYksiin utajärvellä, vaalassa, muhok-
sella ja oulussa alueet:  knuutilankangas, 
patamäki, iinatti, maikkula, heikkilänkan-
gas, madekoski, pikkarala, patamäki

Utajärven yrittäjien jUlkaisema messUlehti            elokUU 2016

messut
Oulujoen

2016 lehti

OULUJOEN MESSUT 13.–14.8.2016
la 13.8. klo 10-17, su 14.8. klo 10-15 Utajärven jäähallissa, koulutie 6 Utajärvi

laUantai
10.00  aira samulin 
10.30 kivipuiston esittely, mikko kiuttu
11.00 Utajärven kunta, messuavaus 
 kangni tometyn lahjoituksen vastaanotto
11.50 Utajärven yrittäjät, esittely
12.00 klovniesitys
13.00  antti rantakangas
14.00 klovniesitys
15.00  yhdistystoiminnan esittelyä  
16.00 aira samulin  

talutusratsastusta ulkona 
vanhojen autojen ja koneiden esittelyä ulkoalueella

sUnnUntai
10.00 yhdistystoiminnan esittelyä
 kivituote työnäytös Pihakukot oy
10.30 kivipuiston esittely, mikko kiuttu
11.00 merirosvoesitys
11.50 Utajärven yrittäjät, esittely
12.00 Puhallinorkesteri (45 min) 
13.00 merirosvoesitys
14.00 luento mikko kiuttu

työnäytökset ulkoalueella
 tero karhu, sokkelopuu; koko päivä 
 thomas virta
talutusratsastusta ulkona
vanhojen autojen ja koneiden esittelyä ulkoalueella

Ohjelmassa mainitut työnäytökset ovat 
ulkoalueella, mikäli  työnäytökselle on sovit-

tu kiinteä aika, on se merkitty ohjelmaan.

ohjelma:

järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Tervetuloa messuille!
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Kuntakenttä elää parhaillaan his-
toriallisen suurta muutoksen ai-
kaa. Vuoden 2019 alusta maassa 
on kokonaan uusi hallinnon taso, 
maakunnat. Ison uudistuksen ta-
voitteena on toteuttaa maakun-
tien itsehallintoon perustuva pal-
velu- ja hallintojärjestelmä, jolla 
pystytään nykyistä selkeämmin 

utajärvellä katsotaan  
luottavaisesti tulevaisuuteen

ja yksinkertaisemmin vastaamaan 
ihmisten palvelutarpeisiin sekä 
vahvistamaan julkisen talouden 
kestävyyttä. 

Uudistuksen keskiössä on so-
siaali- terveydenhuollon uudis-
tus, jonka tavoitteena on kaventaa 
ihmisten hyvinvointi- ja tervey-
seroja, parantaa palveluiden yh-

denvertaisuutta, saatavuutta ja 
vaikuttavuutta sekä hillitä kus-
tannusten kasvua. Maakuntauu-
distuksen tavoitteena on sovittaa 
yhteen valtion aluehallinto ja maa-
kuntahallinto sekä luoda tarkoi-
tuksenmukainen työnjako valtion 
aluehallinnon, maakuntien ja kun-
tien välille. 

Maakuntauudistuksen ”sivu-
tuotteena” myös kuntien tehtävä-
kenttä uudistuu. Parhaillaan on 
kunnissa lausuntokierroksella laa-
ja lakipakettikokonaisuus, johon 
kunnat ja muut viranomaiset anta-
vat lausuntonsa syksyn kuluessa. 
Kuitenkin jo nyt tiedetään, että tu-
levaisuuden kuntien tärkeimmät 
tehtävät liittyvät lakisääteisten 
tehtävien lisäksi alueen elinvoi-
man kehittämiseen, kuntalaisten 
hyvinvoinnin kasvattamiseen ja 
yhteisöllisyyden luomiseen.  

Utajärven kunta on – kaukaa 
viisasti – varautunut kunnan roo-
lin muuttumiseen. Hyvinvoin-
nin kehittämisessä kunta on koko 
maakunnan kärkikuntia. Tästä 
osoituksena kunnalle myönnet-
tiin viime vuonna Pohjois-Pohjan-
maan Liiton Vuoden hyvinvoin-
titeko –palkinto. Perusteena oli 
kunnan hyvinvoinnin kehittämi-
sen toimintamalli, joka on jo tuot-
tanut kauniita tuloksia. Elinvoi-
man kehittämisen suuntaviivat 
paalutettiin kesäkuisessa valtuus-
ton kokouksessa, jossa hyväksyt-
tiin kunnan elinvoimaohjelma. 
Ohjelmassa on lähdetty tarkaste-
lemaan elinvoiman kehittämistä 
strategiselta pohjalta. Ohjelmas-
sa luotsataan kuntaa kohti visiota 
kahdeksan strategisen polun kaut-
ta. Kullekin polulle on määritelty 
tavoitteet ja toimenpiteet, vastuu-
tahot, mittarit ja aikataulut.

Kuntien elinvoimaisuuteen liit-

tyy olennaisesti aktiivinen yritys-
kenttä. Vain elinvoimainen kun-
ta voi tarjota hyvät puitteet myös 
yrittäjille. Aktiivinen yrityselämä 
tuo hyötyä myös kunnalle ja sen 
asukkaille verotulojen, monipuo-
listen palveluiden ja houkuttele-
van kuntakuvan muodossa. 

Utajärven kunta panostaa voi-
makkaasti alueellisen yhteistyön 
lisäämiseen. Esimerkkinä tästä 
on Humanpolis Oy:n muodosta-
minen Oulujokilaakson kuntien 
omaksi kehittämisyhtiöksi.

Yhtiön yhtenä painopistealuee-
na on matkailu ja Rokua Geopark, 
joka on osana globaalia Geopark-
verkostoa noussut kansainvälises-
tikin kiinnostavaksi luonto- ja geo-
matkailukohteeksi. 

Utajärvellä järjestetään Oulu-
joen messut 13-14. elokuuta. Täl-
laiset messut ovat kunnallemme 
erittäin tärkeitä monestakin näkö-
kulmasta. Tapahtuma tuo väkeä 
muiltakin paikkakunnilta tutustu-
maan Utajärveen ja näin kunta si-
dosryhmineen saa positiivista nä-
kyvyyttä. Myös yritykset saavat 
toimintaansa esille. 

Tervetuloa mukaan Oulujoen 
messuille!

kyösti juujärvi
kunnanjohtaja

kuntien elinvoimaisuuteen liittyy olennaisesti aktiivinen yrityskenttä. vain elinvoimainen kunta voi tarjota hyvät puit-
teet myös yrittäjille, toteaa kyösti juujärvi.

Eduskunnasta on meneillään ke-
sätauko, mutta se ei merkitse lup-
poaikaa edustajille. Jokainen tie-
tää maakunnassa, että jos vaalien 
välissä ei ole äänestäjien tavoitet-
tavissa seuraavaa valtakirjaa on 
vaikea saada. Pelkkä markkinapat-
sastelu ei riitä ainakaan kovin mo-
neksi kaudeksi.

Eduskunta saa poikkeuksellisen 
monta isoa asiaa työpöydälle syys-
kauden alussa. Eniten julkisuu-
dessa ovat olleet sote-uudistus ja 
maakuntaitsehallinto merkitsevät 
kansalisille todella paljon. Tavoit-
teisiin on ladattu paljon myönteis-
tä. Sote-menojen kasvua halutaan 
rajata 0,9 prosenttiin vuodessa, 
mikä merkitsisi jopa 3 miljardin 
menosäästöjä kymmenen vuo-
den kuluessa. Huolta on kannetta-
va erityisesti palveluverkon katta-
vuudesta. Isot keskukset käyttävät 
mielellään päätösvaltaa keskittä-
mistä tukien. Siksi onkin tärkeää 
huolehtia palvelujen saatavuudes-
ta ympäri maan. Maakuntaitse-
hallinto ja kuntien uusi painopiste 
tehtävissä merkitsevät elinvoiman 
vahvistamisen erityistä roolia jat-
kossa. Maakuntapäättäjiltä tarvi-
taankin laajemman kokonaisuu-
den hallintaa, ei pelkästään oman 
eikä kylän asian ajamista.

eduskunnassa odotetaan isoja ratkaisuja syksyllä
Toinen iso kysymys on maata-

louden tulevaisuus. Tuottajahin-
nat ovat romahtaneet ja kulut ovat 
pääosin jatkaneet kasvamistaan. 
Monet investoineet tilat erityisesti 
ovat suurissa maksuvalmiusongel-
missa. Hallituksella on nyt näytön 
paikka, miten maatalouden huolet 
hoidetaan, sillä ratkaisu ei synny 
pelkästään hyvällä tahdolla.

Kolmas iso kysymys liittyy kas-
vuun ja työllisyyteen. Työ- ja elin-
keinoministeriö valmistelee uut-
ta työllisyyspakettia. Siihen sopisi 
hyvin esimerkiksi Kollajan altaan 
rakentaminen. Siinä olisi kysymys 
tärkeästä energian säätövoimasta 
ja Pudasjärven tärkeästä piristys-
ruiskeesta. Erilaisten biohankkei-
den edistäminen kaipaa myös li-
säpotkua. Kasvavat luonnonvarat 
tarjoavat todella paljon työtä ja hy-
vinvointia jatkossa.

Kesällä on paljon puhuttanut 
myös maahanmuutto ja sen kus-
tannukset. Suomen kriteerien on 
oltava EU-maiden tasoa, ei yhtään 
paremmat. Tämä on reaalipolitiik-
kaa. Valitettavasti vähän ylilyönte-
jäkin on kesän keskusteluissa tul-
lut. Populismiin ei pidä nyt sortua, 
vaan asiat tulee käsitellä asiapoh-
jalta.

Politiikan kannatusmittarien osal-

ta on tapahtunut mielenkiintoinen 
käänne. Sdp porskutti koko ajan 
eteenpäin vielä hetki sitten, mutta 
nyt kasvu on taittunut. Tämä kerto-
nee siitä, että pelkällä arvostelulla 
ei pysyvää kannatusta voi saada. 
Perussuomalaisten hallitusyhteis-
työstä ei ole kuin hyvää sanotta-
vaa, ulkoministeri Soini on pitä-
nyt joukot hyvin koossa, vaikka 
kannatus on gallupeissa puolittu-
nut. Samaa vastuunkantoa kun-
tapolitiikassa ei valitettavasti ole 
kaikkialla näkynyt. Tämä vastuut-
tomuus lienee yksi perussuoma-
laisten romahduksen syy. No sitä 
niittää mitä kylvää. 

Hyvää alkavaa syksyä Utajärvi-
sille ja Oulujokivarren asukkaille, 
nähdään messuilla.

antti rantakangas
kansanedustaja (kesk.)
haapavesi

kansanedustaja antti rantakankaan 
puheenvuoro kuullaan oulujoen 
messuilla lauantaina 13.8. klo 13.

”Hyvinvoinnin kehittä-misessä Utajärvi on koko maakunnan kärkikuntia.”
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toivomuksena runsaasti messuyleisöä 
Utajärven yrittäjien puheen-
johtaja Markku Juntunen 
odottaa Utajärven messuil-
le runsasta osallistumista. 
Alustavien tietojen mukaan 
näytteilleasettajia on run-
saasti sekä jäähallin sisäti-
loissa, että piha-alueella.

- Toivottavasti sääkin 
suosii, niin voidaan järjes-
tää onnistuneet messut, jot-
ka kiinnostavat yleisöäkin, 
Juntunen tuumaili ennen 
messuja.

Utajärven yrittäjien jär-
jestämillä perinteisille mes-
suilla on tarkoitus koota 
yrittäjiä yhteistapahtumaan 
ja tuomaan yrityksiään ylei-
sön tietoisuuteen. Samal-
la yrittäjät pääsevät tapaa-
maan toisiaan ja vaihtamaan 
kuulumisiaan.

- Minun kontollani on 
saada vanhojen autojen 
näyttelyosasto. Alustavien 

maitoautoyrittäjä, markku jun-
tunen. perusti yrityksensä 16 
vuotta sitten. yrittäjän lisäk-
si yritys työllistää neljä kuljet-
tajaa. juntuselle on myönnet-
ty suomen yrittäjien hopeinen 
ansiomerkki.

tietojen mukaan osastoon 
on lupautunut tuomaan au-
tojaan Utajärveltä ja naapu-
rikuntien puoleltakin. Sot-
kamosta saakka on ollut 
kiinnostusta, Juntunen mai-
nitsi.

Puheenjohtaja toivoo, 
että messut kiinnostaisivat 
kaikkia Utajärven seudun 
yrittäjiä. Lisäksi hän toivoo, 
että yritykset liittyisivät alu-
eensa yrittäjäyhdistykseen 
ja sitä kautta yritysalansa 
liittoon. 

- Yhdistykset ovat yrittäji-
en edunajajia, ja niillä on sitä 
suurempi painoarvo, mitä 
enemmän yhdistyksessä on 
jäseniä. Kokouksissa ja kou-
lutuksissa saa tietoa monista 
asioista, joita ilman on vaikea 
toimia yrittäjänä, Juntunen 
kannustaa yrittäjiä aktiivisu-
teen ja tulemaan mukaan yh-
distyksen toimintaan.

Messutapahtuman lisäk-
si yrittäjillä on ollut yhteisiä 
retkiä, pikkujoulu syyskoko-
uksen yhteydessä ja koulu-
tustilaisuuksia ja muutakin 
toimintaa. Tanssikurssikin 
on hiljan järjestetty. Utajär-
ven yrittäjiin kuuluu noin 80 
yrittäjää. Uusiakin yrittäjiä 
on tullut jäseneksi.

Maitoautoyrittäjänä Ah-
maksella toimivalla Markku 
Juntusella on pitkä kokemus 
autoalalta. 

- Alkuun ajoin toisten 
maitoautoja. Oman yrityk-
sen perustin 16 vuotta sit-
ten. Minun lisäkseni yritys 
työllistää neljä kuskia. Ke-
räämme maitoa Kestiläs-
tä, Vaalasta, Utajärveltä ja 
Muhokseltakin. Työvuoros-
saan saattaa kertyä pisimmil-
lään noin 600 kilometriä, jos 
viemme maitokuorman La-
pinlahdelle, Juntunen kertoi.  

Yrittäjät ovat useinkin 
kiireisiä, kuten puheenjoh-
taja mainitsi viime viikonlo-
pustaan. Ajokilometrejä hä-
nellä tuli aika paljon, sillä 
ensin oli Lapin reissu ja sit-
ten hän ajoi Kalajoelle Elin-
tarvikealan yrittäjille suun-
nattuun tapahtumaan. 

- Nähdään messuilla, ter-
vetuloa joukolla tapahtu-
maan! 

rauni räisänen

monenlaista 
mukavaa messuillaOulujoen

Oulujoen messuilla 13 
-14.8.2016 Utajärven Jäähal-
lilla on jälleen monipuolista 
ohjelmaa: Musiikkia, puhu-
jia, lapsille monenlaista mu-
kavaa ja ennen kaikkea lep-
poisaa markkinatunnelmaa.

Messupaikan piha-alu-
eella on tänäkin vuonna 
rompetori, joka viime vuo-
den tapaan on aidatun alu-
een sisäpuolella ja sinne 
pääsee tutustumaan pääsy-
lipun ostaneet samoin kuin 
messupaikan sisällä oleviin 
osastoihin. Lisäksi messuil-
la on erilaisia työnäytöksiä 
sekä Utajärven Leipomon 
piha-alueella olevan kivi-
puiston esittelyä kumpana-
kin päivänä.

Utajärven Yrittäjät ry ja 
Utajärven kunta ovat pää-
järjestäjinä tapahtumas-
sa. Yrittäjien sihteeri Sir-
pa Komminaho kertoo, että 
pohjakartta on muuttunut 
jonkin verran viime vuodes-
ta. Tänä vuonna messualu-
een äänentoistoon on myös 
panostettu ja parannuksien 

ansiosta sisäalueen kuulu-
tukset kuuluvat myös ulko-
alueella.

digitaalisuus  
vahvasti esillä
Messuilta löytyy myös Uta-
järven kunnan osasto, jon-
ka sisältöä on tehty digitaa-
liseen toimintaympäristöön 
painottaen. Esillä on erityi-
sesti neljä teemaa: Utakuitu, 
Hyvinvointi, Tekniset pal-
velut ja elinvoima.

Pääajatuksena on saada 
tuotua esille mitä kaikkea 
digitaalinen toimintaym-
päristö mahdollistaa jo nyt 
ja mitä kaikkea mahdolli-
suuksia on vielä tulossa. Esi-
merkiksi terveyteen liittyviä 
palveluita on mahdollista 
saada yhä useampien ihmis-
ten saataville. Digitaalisuus 
tuo myös uusia ja huimia 
ulottuvuuksia yrittäjyyden 
mahdollisuuksiin.

Tervetuloa messuille kes-
kustelemaan ja kokemaan!
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vehnä-, ohra- 
ja ruisjauhot 

pohjoisen viljasta
myös luomuna

www.kinnusenmylly.fi Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

Hotelli Ravintola | P. 050 382 0206
merilan.kartano@utanet.fi

www.merilankartano.com
Messumajoitus hotellissa

Ravintola • Saunat

Majoitusvaraukset matkakaupasta 
Kokoustilat • Saunat • Ohjelmapalvelut • Kartat 

Kalastusluvat • Pysyvä Geopark -näyttely

tervetuloa 
luontomatkailualueelle

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

www.rokuageopark.fi 

KesKusvaraamo suppa

oulujoki • rokua • oulujärvi

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

Hyvän Olon Pisaroita
- kasvohoidot
- käsihoidot
- jalkahoidot
- ripsipidennykset

- suolahuone
- kotikäynnit
- lahjakortit

Vaalantie 20, 91700 Vaala
Sinikka puh: 0400 695 853
hyvaolonpisaroita@gmail.com

Paikka näytteilleasettaja ja tuotteet
p 1 – p 2 Willikoru maria Wunsch-ryhänen 
 itsetehdyt korut
p 3 sari tervo ja jenni tomperi 
 aloevera-tuotteet
p 4 ompelimo sirpa kovalainen 
 käsityötuotteet, lahjatavarat
p 5 osuuskunta tilikku/
 käsityöpuoti, arvat
p 6
p 7
p 8 utajärven ja muhoksen 4h-yhdistykset
p 9 metsänhoitoyhdistys 
 Rokua-Paljakka
p 10 utajärven seurakunta
p 11 
p 12 
p 13 – p 15 ossi nieminen korut 
 korukivet, kivituotteet
p 16
p 17
p 18 – p 21 tmi hannu veikkola
 silmälasien ja nahan hoitoaine, savisaippua
p 22 mesacos oy, eila kolehmainen vain su 
 ruusujuurituotteet, kasvistuotteet yms
p 23  alavus ikkunat oy
 paikalla lauantaina
p 24-25 vaalan juustola
 paikalla lauantaina
p 26-28 
p 29 anne hamari
 Oriflame-tuotteet
p 30 keskustan utajärven kunnallisjärjestö ry
p 31 riitta törmänen
p 32 utajärven kotiseutuyhdistys ry 
 kortteja ja museokirjanen
p 33 jaana ja kaisu moilanen 
 käsityöt
p 34 esa hauru 
 puisia sorvattuja koriste-ja käyttöesineitä
p 35 lr-palvelu oy seppo laitila 
 Lr-merkkitankoja
p 36
p 37 paula lintupuro
p 38 ti-pi laukku oy eija siuruainen 
 laukut, lompakot yms
p 39 tmi jaana taipalemäki 
 OivallusPelit Finlandin pelejä ym, hunaja
p 40 tötteröbaari 
s 41 – s 44 utajärven kunta, oulunkaari, 
 utajärven Yrityspuisto ja osk utakuitu
s 45 runon ja laulun duetto/ kari j hartikainen oy
s 46 
s 47 utajärven perussuomalaiset ry
s 48 
s 49 tmi sirpa tenno ja 
 hierontapalvelu sirkka lotvonen
s 50
s 51 rokua health & spa hotel
s 52
s 53 utajärven Yrittäjät ry 
 INFO toiminnan esittely, arpajaiset
s 54 utajärven leipomopalvelu oy 
 Geofood leipomotuotteet
kahvio utajärven alakyläläiset ry

Messuosastojen pystytys on perjantaina 15.30 – 21.00 ja lauantaina 
7.00 – 09.30. Purkaminen alkaa aikaisintaan sunnuntaina klo 15.00 ovi-
en sulkeuduttua.

oulujoen messut 13-14.8.2016
näYtteille asettajat

messuissa 
paljon 
järjesteltävää
Utajärven Yrittäjät on pitä-
nyt viime vuosien ajan ker-
ran vuodessa Messut, jotka 
ovat nyt Oulujoen Messujen 
nimellä. Tapahtuma vaatii 
paljon etukäteisjärjestelyä ja 
Messujen aikana paljon tal-
kootyötä. Kuvassa messu-
toimikunta pohtimassa ke-
säkuussa messujärjestelyjä, 
jotka todettiin olevan hyväl-
lä mallilla.

Lasten supersuosikki Klovni 
Sebastian tunnetaan ympä-
ri Suomen. Häneen on saat-
tanut törmätä niin sirkuksis-
sa, laivoilla, huvipuistoisssa 
kuin televisiossakin. Sebastia-
nin esitys on hupaisa sekoitus 
taikuutta, klovneriaa ja vatsas-
tapuhumista yleisön osallistu-
mista unohtamatta.

Sebastianin vilkkaat eläin-
ystävätkin osallistuvat ilon-
pitoon ja yleisö saa tosissaan 
miettiä, ovatko ne oikeita vai 
nukkeja. Hauskuus jatkuu il-
mapallotaiteilun parissa… 
niistä hän voi loihtia mitä 
vain. Kun kaikilla on hauskaa, 
aika kuluu liian nopeaan.

Kuusivuotiaana alkanut 
taikuriharrastus veti pikku-
Sebastianin mukaansa ja jo 12 
vuoden iässä hän uskaltau-
tui yleisön eteen esiintymään. 
18-vuotiaana temppuilusta 

lasten suosikki 
klovni sebastian

tuli täysipäiväinen ammatti.
Sebastianin polku johti Sir-

kus Finlandian leiriin, josta 
tuli klovnille koti usean vuo-
den ajaksi. Sebastian on myös 
vieraillut useissa tv-ohjelmis-
sa Suomessa ja Ulkomailla. Ja 
matka jatkuu edelleen kohti 
uusia estradeja!

Lähiruokaa yli 30 vuoden kokemuksella.   
Siinä maistuu lähitilan maito.

JUUSTOLEIPÄ
Haapalan maalais-

Kiertotie 11 91600 Utajärvi
Markku puh. 0400 585 754
Ari puh. 040 575 6033
posti@metsakorjuumustonen.fi 
www.metsakorjuumustonen.fi

koneellinen puunkorjuu ja lähikuljetus 

Metsäkorjuu 
A. ja M. Mustonen Ay
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89-vuotias Aira Samulin 
on toiminut yrittäjänä kah-
deksalla vuosikymmenellä 
ja lisäksi hän on tehnyt pit-
kään töitä mielenterveyden 
ja ikäihmisten hyvinvoin-
nin edistämiseksi. Kesät ovat 
haipakkaa hänen kulkies-
saan monissa tapahtumissa 
ja lisäksi hänen matkailuyri-

Aira Samulin:

arvokkaan elämän ja 
kotona asumisen puolesta

tyksessään Hyrsylän mut-
kassa on mitä kiireisin seson-
ki.

- Minulta usein kysytään 
miten jaksan vieläkin tehdä 
töitä, mutta tämähän on erit-
täin mielekästä kun saan sa-
malla tehdä hyvää ihmisille. 
Saan elannon omalle poru-
kalle ja lisäksi työllistän ih-

misiä. Muutama vuosi sitten 
hommasin Helsingistä Bu-
levardilta ”Airan tarinasa-
longin” jonne ihmiset voivat 
tulla kuuntelemaan tarinoi-
tani ja samalla juomaan pul-
lakahvit ruusukupeista. Eli 
85-vuotiaana minä laajensin 
yritystoimintaani! Olen aina 
saanut voimaa siitä että teen 
asiat eri tavalla kuin muut, 
Aira naurahtaa heleästi.

Tärkeää hänelle on erityi-
sesti puhuminen ikäihmisten 
arvokkaan elämän ja kotona 
asumisen puolesta. Samoja 
teemoja hän korostaa myös 
messuilla.

- Monesti kun kysyn ih-
misiltä kuka haluaa asua ko-
tonansa niin pitkään kuin 
mahdollista, yleensä kaikki 
kädet nousevat ylös. Kotona 
asuminen on mielekkääm-
pää ja inhimillisempää, ja 
usein kotona tulee puuhail-
tua ja askaroitua enemmän. 
Lapsia usein pelottaa jättää 
vanhempansa yksin kotiin, 
mutta nykyisin turvallisuus-
teknologian avulla lapset 
voivat pitää huolta vaikka 
olisivat toisella puolen maa-

palloa, Aira kertoo.
Airalla on omia lapsen-

lapsia jo neljässä polvessa, 
ja hekin aktiivisina ihmisinä 
huitelevat ympäri maailmaa. 
Siksi Airakin toivoo, ettei hä-
nen jälkeläistensä tarvitse 
turhaan murehtia.

Hän on tehnyt kodistaan 
helposti asuttavan ikäihmi-
selle eli esteettömän: ilman 
kynnyksiä ja portaita sekä 
tarpeeksi suuret oviaukot. 
Lisäksi turvallisuustekno-
logiset ratkaisut seuraavat 
hänen toimintaansa, kuten 
muistaako hän syödä, nou-
seeko ylös sängystä, onko 
ulko-ovi auki, käykö hän 
vessassa ja tuleeko takaisin 
vessasta.

- Jos käykin niin että jota-
kin sattuu niin lapset voivat 
soittaa ja kysyä miten siel-
lä voidaan tai pyytä vaikka 
naapuria tai palvelukodin 
henkilökuntaa tarkastamaan 
tilanne. Se lisää huomatta-
vasti yksin asuvalle turval-
lisuuden tunnetta, Aira ker-
too.

- Vastaavan järjestelmän 
voi asentaa vain kolmella-

sadalla eurolla ja sen jäl-
keen kuukausimaksu on 49 
euroa. Yhteiskunnan kan-
nattaisi satsata kotona asu-
mista tukeviin järjestelmiin, 
sillä pelkästään yksi laitos-
paikka maksaa helposti sa-
toja tuhansia yhteiskunnalle. 
Ja onhan kotona asuminen 
muutenkin monille mielek-
käämpää!

- Oulujoen messuilla ha-
luan puhua erityisesti sii-
tä mitä minä olen tehnyt ja 
nähnyt. Ihmiset jäävät tur-
haan pulaan, ja koen että 
minulla on annettavaa näi-
hin kysymyksiin. Kannus-
tan jokaista ottamaan valtaa 
vanhuuteensa, sillä helpoil-
la ratkaisuilla elämästään voi 
tehdä turvallista vielä pit-
käksi aikaa.

airan koti on vanhuuden kodin mal-
li, jossa asuminen on turvallista es-
teettömien järjestelyiden sekä tur-
vallisuusteknologian ansiosta.

aira samulin toivottaa kaikki ter-
vetulleiksi oulujoen messuille 
keskustelemaan ja kuuntelemaan 
hänen tarinoitaan arvokkaasta 
vanhuudesta, hyvinvoinnista ja 
elämänratkaisuista.

Oulujoen Messuilla on esil-
lä myös runsaasti paikal-
lista yrittäjyyttä ja yhtenä 
mukana on Utajärven Lei-
pomopalvelut Oy:n omis-
taja Ali Turpeinen. Hänen 
messuosastollaan on myyn-
nissä rieskoja ja muita omia 
maistuvia tuotteita. Lisäksi 
messupaikan edustalla toi-
mii leipomon ravintola, joka 
palvelee messuravintolana 
asiakkaitaan normaaliin ta-
paan.

Ali Turpeinen kertoo, 
että hän on rekisteröitynyt 

ruokatietoutta geoFood-verkostosta
mukaan GeoFood-verkos-
toon, joka on pohjoismainen 
neljän maan yhteinen ruo-
kamatkailuhanke. Utajärven 
Omaleipurin lisäksi alueel-
ta mukana on tällä hetkellä 
kaksi toimijaa: Viskaalin tila 
ja Rokua Health and Spa:n 
hotellin ravintola.

Toimijat ovat sitoutu-
neet lähiruokafilosofiaan 
ja valmistamaan vahvasti 
paikallisia tuotteita lähellä 
tuotetuista aineksista. Ym-
päristökasvattaja Mikko 
Kiuttu kertoo, että hanke 

haluaa myös levittää ruu-
an tarinaa ja kuinka ainut-
laatuinen geologia vaikut-
taa ruokaan. Maaperä ja sen 
mineraalit sekä maapinnan 
muodot vaikuttavat kasvu-
oloihin ja ruuan makuun-
kin. GeoFood-verkostol-
la on lähiruokateema hyvin 
kokonaisvaltainen lähesty-
mistapa ruokatietouden le-
vittämiseksi ja ekologisen, 
laadukkaan ruokatuotan-
non vahvistamiseksi.

Hanke myös omalta osal-
taan tukee ruokamatkai-
lua ja ihmisten liikkumis-
ta paikoissa ruuan perässä. 
Ali Turpeinen uskoo, että 
Utajärvellä olisi myös po-
tentiaalia saada ohikulke-
vat ihmiset pysähtymään ja 
käyttämään myös paikalli-
sia palveluita täällä.

- Tämä kesäkausi meni 
itse asiassa paremmin kuin 
viime vuonna. Uskon että 
syytä on myös siinä, että 
Utajärven ilme on kirkastu-
nut valtatielle päin. Hyvä 
kun keskustan kohdalta on 

kaadettu puita, niin nyt ohi-
kulkijat näkevät mitä kaik-
kea täältä löytyy ja kiin-
nostuvat kääntymäänkin, 
Turpeinen kiittelee.

Turpeinen osti leipomo-

toiminnan kunnan keskei-
seltä paikalta vuonna 2012. 
Leipomolla on lounasaikaan 
arkisin ruokailijoille tarjol-
la keittolounasta tai kotiruo-
kaa paikan päällä paistetuis-

ta lihoista sekä lähialueen 
kasviksista. Omaleipuri-si-
vustonsa kautta leipomos-
ta voi myös tilata tuotteita 
monipuolisesta valikoimas-
ta sekä juhlaan että arkeen.

Messujen pääteemoihin liit-
tyy myös tapahtuman kiin-
nostavin vierailu: Lauantai-
na Aira Samulin on paikalla 
esittelemässä Utajärven kun-
nan osastolla erilaisia asumi-
seen ja hyvinvointiin liittyviä 
aiheita sekä ilahduttaa myös 
messujen vieraita omalla, 
reippaalla otteellaan.

Utajärven Yrittäjät ry järjestää Rompetorin 
Utajärvellä jäähallin  ympäristössä  lauantaina 

ja sunnuntaina 13.-14.8.2016, la 10-17,  su 10-15.

UTAJÄRVEN  ROMPETORI 13.-14.8.2016
koulutie 6 , 91600 utajärvi
valikoimassa uutta ja vanhaa! markkina-alueelle on pääsymaksu.

leipomo-myymälä-kahvio sijaitsee keskeisellä paikalla Utajärvellä. messupaikan vieressä.
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Nosto-ja siirtopalvelu
• Nostot • Siirrot

 • Kuljetukset, myös perävaunulla 
• Henkilökorit

Seppo Moilanen p. 050 336 2288
Sauli Moilanen p. 050 413 6770
Sotkantie 31, Utajärvi

s
Perussuomalaisten kansanedustajat 

tavattavissa lauantaina oulujoen messuilla 
Perussuomalaisten osastolla: 

ville vähämäki 
lauantaina klo 11-14

pirkko mattila 
lauantaina klo 10-11

perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä

viihteellistä musiikkia upo:lta messuille
Utajärven Puhallinorkeste-
ri eli UPO esiintyy sunnun-
taina Oulujoen messuilla ja 
ohjelmistostaan löytyy ke-
vyttä ja kesäistä viihdemu-
siikkia. Petri Aho kertoo, että 
valikoimasta voi löytyä kap-
paleita kuten Rakkaus on 
lumivalkoinen, Rebekka ja 
Muistan kesän.

Kaikkiaan orkesterissa on 
yli parikymmentä eri ikäistä 
puhallinmusiikin harrasta-
jaa ja jotka ovat kotoisin pää-
asiassa Utajärveltä, Oulusta, 
Muhokselta ja Tyrnävältä.

Porukan juuret ovat 
pitkällä sillä orkeste-
ri perustettiin vuonna 1973 
nimellä Utajärven Nuoriso-
puhallinorkesteri. Soittaja-
kunnan varttuessa käytettiin 
välillä alias nimenä Utajär-
ven entisten nuorten puhal-
linorkesteria, kunnes nimi 
virallisesti vaihdettiin nykyi-
seen muotoonsa.

Orkesterin taustaorga-
nisaationa toimii Utajärven 
Musiikkiyhdistys ry puheen-
johtajanaan Sirkka Kangas-
puoskari ja kapellimestarina 

toimii Petri Aho.
- Esiinnymme kaikenlai-

sissa tilaisuuksissa muuta-
mia kertoja vuodessa. Esi-
merkiksi kirkoissa, olimme 
myös Muhoksen uuden tie-
kirkon avajaisissa. Perintei-
sesti olemme myös Utajär-
ven seurakunnan ja kunnan 
itsenäisyyspäivätapahtu-
massa esiintymässä. Välillä 
teemme yhteistyötä muiden 
puhallinorkestereiden kaut-
ta, jotta pääsemme tekemään 
isompia teoksia ja oppimaan 
muilta musiikin harrasta-

jilta. Esimerkiksi kevääl-
lä muodostimme Raahen 
puhallinorkesterin kanssa 
52-henkisen poppoon, jonka 
kanssa soitimme muun mu-
assa Oopperan kummitusta 
ja Carlos Santanaa, Aho ker-
too.

Harjoitukset pidetään 
keskiviikkoisin, pääasiassa 
Utajärvellä Hyvinvointita-
lolla joskus myös Koivussa 
ja tähedssä. Mukaan mahtuu 
myös uusia soittajia.

Utajärven puhallinorkesterissa on noin parikymmentä eri ikäistä puhallinmusiikin harrastajaa lähialueilta.

Utajärvi on osa Rokua Geo-
parkia, joka kuuluu ainoana 
Suomesta maailmanlaajui-
seen 120 Geoparkin verkos-
toon. Alueen kansainväli-
nen ja matkailullinen arvo 
nousi viime vuonna mon-
ta askelmaa, kun Geopark-

rokua geoparkin verkosto tukee alueen elinvoimaisuutta
verkosto pääsi viralliseksi 
Unescon ohjelmaksi.

Humanpolis Oy:n pis-
teellä Oulujoen markkinoil-
la esitellään mm. Rokua 
Geoparkkia ja sen ympärille 
syntynyttä verkostoa. 

Humanpolis Oy:llä on 

käynnissä nyt toinen toimin-
tavuosi Muhoksen, Utajär-
ven ja Vaalan omistamana 
kehitysyhtiönä. Tämän ke-
sän aikana Humanpoliksen 
toimisto muutti Oulusta lä-
hemmäs toiminta-aluettaan: 
kivijalkaliikkeeseen Muhok-
sen ytimeen, osoitteeseen 
Valtatie 17.

- Humanpolis vastaa 
pääasiassa Rokua Geopar-
kin hallinnoimisesta ja ke-
hittämisestä. Meidät mielle-
tään usein että teemme työtä 
vain matkailun kehittämi-
seksi, mutta oikeastaan toi-
menkuva on paljon laajempi 
ja siihen kuuluu myös ym-
päristökasvatusta ja tietou-
den levittämistä, kertoo toi-
mitusjohtaja Ritva Okkonen.

Rokua Geoparkin ympä-
rille on rakentunut alati kas-
vava yritysverkosto, johon 
kuuluu nyt 46 yritystä useil-
ta aloilta: matkailua, elintar-
vike- ja rautaliikkeitä sekä 
vaikkapa kuljetusyrityksiä. 
Humanpolis haluaa koko-
naisvaltaisesti tukea alueen 
elinvoimaisuutta, yrityksi-
en näkyvyyttä ja verkostoi-
tumista.

- Oulujoen messutkin el-
vytettiin neljä vuotta sit-
ten aikoinaan järjestettyjen 
Utajärven kivimessujen ja-
lanjäljissä, sillä halusimme 
tarjota alueen elinvoimai-

suudelle näkyvän paikan. Se 
juuri on messujen yksi tehtä-
vistä: mahdollistaa yrityksi-
en verkostoituminen, Okko-
nen kertoo.

vilkas matkailukesä
Humanpoliksen ympäris-
tökasvatuksesta vastaava 
Mikko Kiuttu kertoo, että 
Rokua Geoparkin alueella 
matkailukesä on ollut vil-
kas. Asiakkaita on riittä-
nyt myös kansainvälisesti 
ja varsinkin keskieurooppa-
laisten ja saksalaisten osuus 
on ollut nousussa.

- Kävijätyypissä on 
myös nähtävissä muutos-

ta. Lapsiperheet ja nuo-
ret pariskunnat suosivat 
aluetta ja lisäksi puhtaasti 
luontomatkailijoiden osuus 
on nousussa. Näyttäisi, että 
viesti alueemme ainutlaa-
tuisesta geologiasta on kii-
rinyt eteenpäin, joten myös 
se kiinnostaa markailijoita, 
Kiuttu kertoo.

Lisäksi Geoparkin roo-
li ympäristökasvatuksessa 
on nousussa. Yhteistyössä 
on jo nyt kuusi oppilaitosta, 
jotka ovat integroineet ope-
tussuunnitelmaansa Geo-
park-tietoutta. Opetukseen 
tuodaan alueen luonto- ja 
kulttuuritietoa, lisäksi maas-

alueemme ainutlaatuisesta geologiasta saa syväluotaavaa tietoa 
messulauantaina ja -sunnuntaina klo 10.30 jolloin mikko kiuttu 
esittelee leipomon edustalla kivipuiston tarinaa. lisäksi kiuttu lu-
ennoi messuilla sunnuntaina klo 14.

tossa voidaan pitää teema-
päiviä, retkiä ja kursseja.

- Geopark-oppilaitosten 
idea oli kouluista itsestään 
lähtevä. Oppilaitokset ko-
kevat paikallistietouden ar-
vokkaana lisänä opetukses-
saan, Kiuttu kertoo.

Rokualla pidetään myös 
syksyllä Pohjois-Suomen 
ympäristökasvatuspäivät, 
jotka keräävät arviolta lähes 
sata opettajaa Pohjois-Suo-
mesta. Tämä on yksi  tem-
pauksista, jolla haluamme 
saada alueen opetuskäytön 
lisääntymään. Koululaisryh-
mät lisäisivät myös paikal-
listen palveluiden käyttöä.

rokua Geopark-alueen kävijätyyppi on muutoksessa ja yhä enemmän matkailijoiden joukossa on 
geologiasta kiinnostuneita luontomatkailijoita.
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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

Timo Suorsa, pienkoneiden huollot ja 
korjaukset 
Puh. 050 536 2541

OSUUSKUNTA UTAJÄRVEN HANTLANKARIT 

Tarvitsetko ammattitaitoisen henkilön 
tekemään työn puolestasi?

Soita Hantlankareille!

Aune Väänänen, siivous- ja kotipalvelut 
Puh. 050 371 2382

Arja Ekdahl, kotiapua tarvitseville: siivoustyö, 
ruuan laitto, kauppa-asiointi, ulkoilutus, pyykkääminen, 
maton pesu, kylvetykset, pihatyöt. 
Puh. 045 276 5755

Masennustutkimus

Oulu Mentalcare Oy
Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
www.mentalcare.fi 

Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa 
tutkitaan kahden lääkkeen yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa 
henkilöillä, jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen 
masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.

Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
• olette 18-65 -vuotias 
• kärsitte masennuksesta 
• käytätte tällä hetkellä jotain SSRI-ryhmän masennuslääkettä, 
   jonka teho   mielestänne on riittämätön
• ette ole raskaana ettekä imetä
• ette sairasta muuta mielenterveyden häiriötä kuin masennusta
• ette käytä liikaa alkoholia

Masennuksen oireita ovat: 
• mielialan lasku, mielihyvän ja kiinnostuksen väheneminen
• unihäiriöt, väsymys 
• keskittymiskyvyn ja muistin huononeminen
• aloitekyvyn ja toimintatarmon väheneminen, esim. harrastuksissa,
  sosiaalisessa elämässä tai kotiaskareissa
• toivottomuus, päätöksentekovaikeus
• arvottomuuden tai syyllisyyden tunne
• fyysiset oireet, lihasjännitys, painon tunne, vatsaärsytys 
• ruokahalun muutokset

Tutkimus kestää enintään 12 viikkoa ja sisältää 7 tutkimuskäyntiä. Tutkimus 
ja siihen kuuluvat vastaanottokäynnit ovat tutkittavalle maksuttomia.

Suomessa tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii dosentti Antti Ahokas, 
Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki.

Oulussa tutkijoina toimivat psykiatrian erikoislääkärit Markku Timonen 
(markku.timonen@mentalcare.fi ) ja Anu Liettu (anu.liettu@mentalcare.fi ). 

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä 
soittamalla maanantaista perjantaihin klo 9-16 numeroon 040-7775402 
tai kirjoittamalla yllä oleviin sähköposteihin.  

Viestitie 2, 87700 Kajaani  • Puh. (08) 4795 211   

www.suomalainenlehtipaino.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

T:mi J. Mulari
p. 044 297 0741

KYLÄTALAKKARI
•	kiinteistönhoito
•	kodinremontit
•	nurmen	leikkuut
•	ulkomaalaukset
•	sauna-	ja	kylpy-
	 huoneremontit
•	ym.

Apua kaikkiin
arjen askareisiin!

timo timber toimittaa 
puutavaraa egyptiin
Timo Tervosen yritys Timo 
Timber toimittaa puutava-
raa Egyptiin. Saha on toi-
minut 2,5 vuotta Utajärven 
Mustikkakankaalla, ja se 
työllistää yrittäjäperheen li-
säksi 13 työntekijää ja kaksi 
aliurakoitsijaa. 

Tervosella on pitkä ko-
kemus yrittäjyydestä, aina 
1990-luvun puolivälistä läh-
tien. Hän on syntyisin Vaa-
lasta, mutta tätä nykyä asuu 
Manamansalossa.

- Työmatkaa minulla ei 
ole kuin kolmisen askel-
ta, sillä teen töitä pääasias-
sa puhelimen avulla. Työn 
vuoksi liikun paljon. Mus-
tikkakankaalla minun ei tar-
vitse juuri ollakaan, koska 
työmiehet osaavat työnsä. 
Minun tehtävänä on hom-
mata riittävästi puutavaraa 
sahalle.

Timo Timberin sahaama 
puutavara kuljetetaan maa-
matkan jälkeen meriteitse 
Aleksanterin satamaan. Sin-
ne päätyy monien muiden-
kin toimittajien puutavara, 
kuten Venäjältä, Ruotsista ja 
Kanadasta. Sataman varas-
toihin mahtuu 900 000 - 1,2 
miljoonaa kuutiota puuta.

Tervosta eivät juuri koti-

maan markkinat kiinnosta 
johtuen pääasiassa maksu-
ehdoista. Suomessa rahan-
kierto on hidasta ja Egyptis-
sä nopeaa. Kun puutavara 
on Aleksanterin satamassa, 
maksu tulee heti yrityksen 
tilille. 

Yrittäjä Timo Tervosel-
la on paljon erilaisia suun-
nitelmia yrityksen suhteen. 
Egyptiläinen yhtiökump-
pani hoitaa markkinoinnin 
Egyptissä. 3,60 metrin mit-
taisen puutavaran sijasta 
yritys etsii kotimaasta mark-
kinoita 2,5 metrin mittaiselle 
puutavaralle. Sahan kannal-
ta lyhyempi tuote olisi pa-
rempi. 

Tervosen mukaan puu-
tavaran pitkä kuljetusmat-
ka ei ole este yrittämiselle. 
Raaka-ainetta on näillä seu-
duin tarjolla riittävästi. Yri-
tys käyttää pääasiassa män-
tyä, mutta kuusen kanssa 
tehdään koetestejä. 

EU-pakotteet tekevät 
Tervosen mukaan puualan 
yrittäjille kiusaa, koska esi-
merkiksi venäläisillä on yli-
lyöntiasema johtuen maail-
manmarkkinatilanteesta.

rauni räisänen
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Maatilallakin voi syntyä in-
novatiivisia keksintöjä ja 
näin kävi myös Utajärven 
Lerkassa. Emolehmiä kas-
vattavalla maatilalla kehit-
tyi ajatus kuinka navetassa 
syntyvät jätteet eli biomas-
sat voitaisiin käyttää tehok-
kaasti hyödyksi biokaasure-
aktoreissa. 

- Idea oli muhinut jo kau-
an mielessämme, koska 
markkinoilta puuttui vas-
taava järjestelmä, jolla voi 
syöttää materiaalia biokaa-
sureaktoriin. Siksi uskom-
me yrityksen tulevaisuu-
teen. Näemme, että maatilat 
voivat jatkossa olla ener-
giantuottajia. Maatilat voi-
sivat esimerkiksi perustaa 
osuuskunnan, joka investoi-
si biokaasun liikennepolt-
toaineeksi jalostavaan lait-
teistoon. Se saisi tarvittavan 
raaka-aineen esimerkiksi 
ympäristön maatiloilta, Juk-
ka Piirala kertoo.

Jukka ja Joona Piiralan 
yhdessä Jaakko Laitisen 
kanssa kolme vuotta sitten 
perustama Bio JJJJ Oy yritys 

maatiloista energiantuottajia 
utajärvisellä keksinnöllä

valmistaa nyt biomassojen 
syöttölaitteita biokaasure-
aktoreille. Laitteet valmis-
tetaan RP-koneiden tiloissa 
Rantaputaalassa. Ensimmäi-
set laitteet otettiin käyttöön 
heidän omalla tilallaan ja 
nyt sopimuksia on tehty ja 
vetämässä Etelä-Suomea 
myöten, isoillekin toimijoil-
le.

Biokaasua voidaan käyt-
tää lämmöntuotannon polt-
toaineena kaasukattiloissa 
tai kaasumoottorissa läm-
mön ja sähkön tuottamisek-
si tai vaikkapa jalostaa lii-
kennepolttoaineeksi.

Jukka Piiralan mukaan 
biokaasu on mitä parhain-
ta kotimaista energiaa, jolla 
voi vahvistaa Suomen ener-
giaomavaraisuutta ja luoda 
lisää työllisyyttä. Biokaasu-
prosessissa voidaan hyö-
dyntää muun muassa maa-
tilojen tuottamia biojätteitä 
ja energiakasveja. Tuotanto 
tapahtuu suurehkoissa läm-
pöeristetyissä reaktoreissa 
metaanibakteerien aiheutta-
man mätänemisen avulla.

- Perustimme Bio JJJJ 
osakeyhtiön sen takia, kos-
ka taustaltamme olemme 
maanviljelijöitä ja haluam-
me olla mukana hyödyntä-
mässä muun muassa tiloilta 
tuleva lantaa ja muuta biojä-
tettä. Mikäli tiloille saadaan 
hankittua biokaasureakto-
reita ja hyödynnettyä bio-
massa, maaseudun elinvoi-
maisuus lisääntyy, Piirala 
pohdiskelee.

- Biokaasu on uusiutuvaa 
energiaa. Kaikki biojätteet 
voidaan käyttää hyödyksi ja 
niiden sisältämät ravinteet 
palaavat takaisin kiertoon 
pelloille. Sen lisäksi biokaa-
su on ympäristöystävällistä, 
koska se vähentää hiilidiok-
sidi- ja hiukkaspäästöjä. Li-
säksi biokaasun valmistus-
prosessi poistaa lietteiden ja 
lannan hajuhaittoja.

jukka Piirala kertoo että tällai-
sen biomassan syöttökoneen 
ansiosta maatilat voisivat jat-
kossa olla energiantuottajia.

nämäkin lerkan tilan eläimet 
toimivat biokaasun lähteenä.

Suutari Juha Saarenpään kä-
sissä nahka taipuu moneen 
malliin. Hän valmistaa uu-
sia tuotteita, korjaa vanhoja 
ja tekee muutostöitä. Nah-
katöistä hänelle on kertynyt 
kokemusta jo reilun 16 vuo-
den ajalta.

Alun perin hän ehti toi-
mia 25 vuotta autoalalla, 
kunnes uusi ala alkoi kiin-
nostaa. Suutarinliikkeen hän 
osti työkaverinsa apelta, jol-
ta hän sai tärkeimmät al-
kuopit. Uutta tietoa hän saa 
muun muassa Kankaanpään 
ammattikoulun suutariksi 
opiskelevilta aikuisopiskeli-
joilta, joita hän ottaa työhar-
joitteluun.

- Lähisuvussani ei aiem-
min ollut suutareita, mut-
ta toinen pojistani opiskeli 
suutariksi. Hän ei työskente-
le alalla ainakaan vielä. Van-
hempani ovat kotoisin Uta-
järveltä, jossa itsekin olen 
asunut 10 vuotta. Vapaa-ai-
kana mökkeilen siellä edel-

suutarin käsissä nahkatuotteet saavat muotonsa
leen, hiljattain viiden viikon 
kesälomalta lestin ääreen 
palannut Saarenpää mainit-
si.

Suutariyrittäjä Juha Saa-
renpään yritys sijaitsee Ou-
lussa Postinaukiolla. Liiket-
tään hän pitää auki viitenä 
päivänä viikossa. Liikkeen 
ovi aukeaa tiuhaan ja asiak-
kaita riittää mukavasti, vaik-
ka Oulussa on useampi suu-
tarinliike.

- Olen ainut hyvä suuta-
ri, Saarenpää heittää nau-
run säestyksellä ja se on aika 
helppo uskoa, kun seuraa 
hänen työskentelyään rat-
sastussaappaan parissa. Nii-
den korjaaminen on isotöis-
tä ja spesiaalia.

Uusia kenkiä tehdään ti-
lauksesta, lähinnä perin-
nekenkiä. Moni kengänku-
luttaja tyytyy hankkimaan 
edulliset ja muodin mukai-
set kenkänsä kausiluontei-
sesti. Halpoja kenkiä ei juu-
ri kannata korjata.

- Korjaan ja vaihdan tak-
kien, kenkien ja laukku-
jen vetoketjuja, teen ken-
kienvarsien kavennuksia, 
venytyksiä ja lyhennyk-
siä, jalkineiden ortopedi-
sia muutostöitä, tanssiken-
kien pohjauksia, merkkien 
ompelua ja kenkien nastoi-
tuksia ja kantalappujen uu-
simisia, suutari kertoi vain 
tavallisimpia töitä mainiten.

Postinaukion Suutarin-
liikkeen tarjoamiin palve-
luihin kuuluvat myös avain-
palvelut ja luistimien sekä 
veitsien teroitukset. Toimin-
nan painopisteestä riippu-
en suutari tarvitsee työssään 
erilaisia koneita ja laitteita, 
kuten nahan ompeluun eri-
laisia ompelukoneita. Liik-

keestä löytyvät satulasepän 
ja kengänpohjan ompelu-
kone, kanttikone, pohjan-
liimapuristin, koronkiinni-
tyskone, nahan leikkaus- ja 
reunanohennuskone.

Utajärveläislähtöisen suutarin 
juha saarenpään käsissä ole-
va ratsastussaapas odottaa ve-
toketjun korjausta. kuva jenny 
kärki

- Varastossa on oltava 
myös korjaukseen käytettä-
viä materiaaleja, kuten lan-
koja, vetoketjuja, painonap-
peja, liimoja sekä nahkaa ja 
korko-pohjakumeja. Avain-

ten teettämisessä tarvitaan 
avainkoneita ja melkoinen 
aihiovarasto, Saarenpää ker-
toi.

rauni räisänen
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-Taitava johtaminen tarvit-
see tuekseen asiantuntijanä-
kemyksiä ja uudistamisky-
kyä. Hyvä asiantuntija antaa 
johtajalle ja johtoryhmälle 
tukea ja virikkeitä vahvis-
taa organisaation osaamis-
ta ja vahvuuksia, sanoo tuo-
re Utajärven Yrittäjien jäsen, 
mutta yritystoiminnasta pit-
kän kokemuksen omaava 
ekonomi Kaarina Daavittila 
Utajärven Särkijärveltä.

Daavittila tarjoaa liikkeen-
johdon ja taloushallinnon 
asiantuntija- ja tilintarkastus-
palvelua yksityisiin yrityk-
siin, kuntiin, kuntayhtymiin 
ja säätiöihin. Hänellä on ko-
kemusta toimia ulkopuolise-
na asiantuntijana yrityksien 
ja yhteisöjen hallitustyösken-
telyssä ja organisaatiomuu-
toksissa. Daavittila on myös 
valmis antamaan koulutusta 
ja konsultointia sekä tarttu-
maan tarvittaessa muutosjoh-
tamiseen. 

Yritystoiminnan ja johtamisen 
ammattilaispalvelua särkijärveltä

Yrittäjän työssään Daa-
vittilalla on vahva koulutus 
hallintotieteiden maisterina 
ja ekonomina. Kokemusta 
löytyy tilitoimistoyrittäjyy-
destä sekä monipuolisesta 
kuntien ja organisaatioiden 
johtotehtävistä. 

Kaarina Daavittila on 
syntyisin Pudasjärveltä. 
Opiskelujen jälkeen ensim-
mäinen työpaikka järjestyi 
Puolangan elinkeinoasia-
miehenä. Työ sopi hyvin, 
juuri Särkijärvellä kotimaa-
tilaa pitävän Jouko Daavitti-
lan kanssa avioituneen nuo-
ren parin suunnitelmiin. 
Elinkeinoasiamiehen pes-
tin jälkeen Daavittila jatkoi 
Puolangalla tilitoimistoyrit-
täjänä ja laajensi toimintaa 
myös Suomussalmelle ja 
Ristijärvelle. 

-Tilitoimistossa pääsi lä-
helle ihmistä, yrittäjät toi-
vat omat huolensa ja asian-
sa luottamuksellisesti esille, 

ja niitä pohdittiin yhdessä.

viihtymistä  
haasteiden keskellä 
Yritystoiminnan myymi-
sen jälkeen Daavittila vas-
tasi jonkin aikaa Kainuun 
Tilineuvonnan toiminnas-
ta Puolangalla sekä samalla 
toimi sivutoimisena Utajär-
ven Vakuutusyhdistyksen, 
myöhemmin Utajärven Lä-
hivakuutuksen toimitusjoh-
tajana. 

Sittemmin -90 luvulta 
vuoteen 2014 saakka Daavit-
tila toimi kuntien ja organi-
saatioiden tilintarkastus- ja 
johtamistehtävissä.

Kunnan johtaminen tuli 
tutuksi Puolangan kunnas-
ta, jossa hän tuurasi kunnan-
kamreerin tehtävien ohella 
kunnanjohtajaa useita jak-
soja -90 luvulla. Sen jälkeen 
Daavittila kiersi JHTT- ja 
HTM-tilintarkastustehtävis-
sä Suomen kuntien ja eri 
yhteisöjen tilintarkastajana 
vuoteen 2004 saakka. Yli-
kiimingin kunnanjohtajana 
vuodesta 2004 oli alusta al-
kaen haasteellinen työ. 

-Mitä haasteellisimpia 
tehtäviä on tullut eteen, sitä 
paremmin olen työssä viih-
tynyt. Kunnanjohtajaksi ei 
voi hakea, ellei ei pidä haas-
teista, toteaa Daavittila.

Jonkin ajan kuluttua Daa-
vittilalle alkoi hahmottua 
Ylikiimingin Ouluun liitty-
minen. Kuntaliitosselvityk-
set tapahtuivatkin lopuksi 
nopeasti ja Ylikiimingin ja 
Oulun kanssa tapahtuneen 
liitoksen jälkeen tapahtui 

myös suurempi usean kun-
nan kuntaliitos Oulussa. 

Daavittila palasi vuonna 
2008 synnyinkaupunkiinsa 
Pudasjärvelle ja toimi kau-
punginjohtajana kuusi vuot-
ta. Siirryttyään eläkkeelle 
vuonna 2014, virtaa tuntui 
riittävän ja kun yrittäjyys-
kipinäkin oli säilynyt, hän 
ryhtyi yrittäjäksi ja tarjo-
aa vuonna 2006 perustetun 
Daavittila Oy:n puitteissa 
moni-puolisia tilintarkas-
tus- ja liikkeenjohdon kon-
sultointipalveluja yrityksille 
ja yhteisöille. Työalueena on 
Pohjois-Pohjanmaa, mutta 
tarvittaessa toimeen tartu-
taan kauempaakin tuleviin 
haasteisiin. 

kaarina ja jouko Daavittilalla on kummallakin pitkä kokemus yrit-
tämisestä. kaarina on Utajärven yrittäjien uusi jäsen, joukolla on 
Utajärven yrittäjien jäsenyyttä takana jo pitemmän aikaa. 

särkijärven koti  
tukikohtana
Vaikka työtehtäviä ja asuin-
paikkakuntiakin on ollut 
useita, peruskoti ja maatilan 
emäntänä toimiminen on 
säilynyt koko ajan Särkijär-
vellä. Perheen hyvinvoinnis-
ta vastaaminen, pihapiirin ja 
puutarhan hoitaminen sekä 
muun muassa leipominen, 
erityisesti ruisleivän leivon-
ta, ovat tarjonneet mielen-
kiintoista vastapainoa vä-
lillä hyvinkin vaativille ja 
raskaille työtehtäville. 

Kaarina Daavittilan avio-
puoliso, Jouko Daavittila, 
on toiminut ja toimii edel-
leen kotimaatilansa hoitami-

sen lisäksi sahaus-, höyläys- 
ja puutavaran lähikuljetusta 
sekä maatilalomapalvelua 
pyörittävänä yrittäjänä ja on 
toiminut myös pitkään Uta-
järven Yrittäjien jäsenenä. 

Loppulauseeksi yrittäjä-
haastatteluun sopii Daavitti-
lan pariskunnan lausahdus:

-Tulevaisuus pitää teh-
dä yhteisen näyn pohjalta ja 
siihen pitää uskoa. Suvaitse-
vaisuuden ja toisen huomi-
oimisen toivoisin näkyvän 
niin omassa kuin muiden-
kin elämässä. 

heimo turunen

mitä haasteellisimpia tehtäviä on tullut eteen, sitä paremmin kaarina Daavittila kertoo viihtyneen-
sä eri työtehtävissä. 

ohjelmistoalan yrittäjyyttä videopäiväkirjassa
Digitaalisuus mahdollistaa 
monipuolisen yrittäjyyden 
toimimisen ajasta ja paikas-
ta riippumatta. Maiju Mik-
kola toimii Ahmaksella ja 
hän perusti viime lokakuus-
sa nuorekkaan ohjelmisto-
alan yrityksen. Hän oli pit-
kään työskennellyt isänsä 
saman alan yrityksessä, jo-
ten ala oli tuttu.

- Pienestä asti olen näh-
nyt mitä yrittäjyys on ja 
halusin itsekin päästä te-
kemään omaa juttuani, juu-
ri niin kuin itsestä tuntuu. 
Nyt tarjoan asiakkaille pää-
asiassa ohjelmistoprojekte-
ja sekä myös kotisivupalve-
luita ja Info TV -ratkaisuja. 
Vielä toistaiseksi yritykseni 
päätuote on tuotekehityk-
sen alla. Se tulee olemaan 
yrityksien arkea helpottava 
tuote, Mikkola vihjailee.

Omasta yrittäjyydestään 
Mikkola kertoo yleisölle 
vlogien eli videopäiväkirja-
merkintöjen muodossa. Hän 
julkaisee vlogiaan Youtube-
sivustolla ja hänen käyttä-
jätilinsä löytyy yrityksensä 
MaiKu Oy:n nimellä.

- Olin miettinyt blogin 
perustamista yrityksen tii-
moilta mutta siskoni, joka 
on myös yrittäjä, tuumasi 
että videoblogit ovat ehdot-
tomasti nykyaikaa. Sitten 
päätin kokeilla saisiko vlogi 
tuulta alleen. Tämä on myös 
hyvä tapa markkinoida yri-
tystäni ajasta ja paikasta 
riippumatta. Vlogin teke-
minen onnistuu missä vain, 
missä on Internet.

- Ensimmäiset videot oli 
todella hankalaa tehdä, mie-
tin miten esiintyisin luon-
tevasti ja sanat tulisi suusta 

niin kuin ne tarkoitan. Olen 
kyllä tykännyt tästä, sillä vi-
deon muodossa ihmisille on 
helppo antaa jotakin itses-
tään ja samalla he saavat ku-
van yrityksestäni ja yrittä-
jyydestä, Mikkola kertoo.

Mikkola liittyi kevääl-
lä Suomen Yrittäjiin ja sitä 
kautta myös paikallisyhdis-
tykseen Utajärven Yrittäjät 
ry:n porukkaan.

- Yrittäjäyhdistyksen jä-
senyys tuntui hyvältä ja 
luontevalta. Suomen Yrit-
täjät järjestää paljon myös 
maksuttomia tapahtumia, 
joissa on mahdollisuus ver-
kostoitua. Lisäksi saa paljon 
tärkeää ja ajankohtaista tie-
toa yrittäjyydestä ja on mah-
dollisuus ilmaiseen neuvon-
taan, Mikkola kertoo.

tuoreen ohjelmistoalan yrittäjän maiju mikkolan työpisteeltä löytyy myös kamera, jota hän käyttää 
yrittäjyys-aiheisen videobloginsa kuvaamseen.
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Oulujoen messujen toinen järjestäjä eli Utajärven kunta tuo 
tämän vuoden messuilla esille kaikki toiminnot. Ne sisältä-
vät myös Utakuidun ja Oulunkaaren kuntayhtymän toimin-
not.

valokuitulaajakaistalla  
tulevaisuuden hyödyt jo nyt
Utajärven kunnan osaston pääteema on DIGITAALISUUS 
ja digikoti. Osastoilla annetaan tietoa laajakaistan hyödyn-
tämisestä kotona, terveydenhoidossa ja henkilökohtaisessa 
elämässä sekä yritystoiminnassa.

Tämän vuoden Oulujoen Messuilla kokeillaan messujen 
teeman voiman lisäämistä kaikkien tunteman ja digikotiaan 
esittelevän Aira Samulinin esiintymisillä. Koko Utajärven 
kunnan alueelle rakennetun laajakaistaverkon suomat mah-
dollisuudet kannattaa ottaa vähitellen käyttöön. Kodin digi-
taaliset laitteet auttavat yhä useimpia meistä helpottamaan 
elämäämme ja terveydestämme huolehtimista.

kunta haastaa hoitamaan  
omaa terveyttä
Kuntien tehtävät muuttuvat sairaudenhoidosta vähitel-
len kuntalaisten oman terveyden hoitamiseen. Monet digi-
taaliset sovellukset tukevat sitä jo tänään. Niitä pitää ottaa 
vain käyttöön. Utajärven kunta haastaa kuntalaiset huoleh-
timaan omasta terveydestään. Ensimmäisiä asioita siinä on 
säännöllisen liikunnan, kuten päivittäisen puolen tunnin 
kävelyn, aloittaminen.

Seuraava tavoite on painon hallinta niin, että jokaisen 
kuntalaisen kehon paino on normaalin painon rajoissa. 
Kunnan tarjoamat Inbody-mittaukset antavat hyvät tiedot 
kehon ja painon tilasta.

Tupakointi on terveyden kannalta ajateltuna hyvä lopet-
taa mahdollisimman pian, jos tupakoi vielä. Paras palkkio 
kuntalaisille tästä olisi se, että terveydenhoitomenot laskisi-
vat niin paljon, että veroprosenttia voitaisiin laskea.

huippunopeasta valokuidusta hyötyä  
yritysten ja kunnan elinvoimalle
Digitaalisuutta hyödyntävälle yritystoiminnalle Utajärvel-
lä on vain taivas rajana. Utajärven kunta visionsa mukaan 
luo edellytyksiä onnelliselle elämälle. Onnellisuus on myös 
elinvoimaa. Mitä paremmin Utajärven elinvoima kehittyy, 
sitä onnellisempia Utajärvellä asuvat ovat ja sitä mieluum-
min Utajärvelle halutaan muuttaa.

Sama koskee yritystoimintaa. Mitä paremmin kunnas-
sa moderni valokuituun perustuva digitaalisuus ja kaikki 
muut yritystoiminnan perusasiat on hoidettu, sitä enemmän 
Utajärvelle syntyy uusia digitaalisuutta hyödyntäviä yrityk-
siä. Yritykset saavat työntekijöikseen onnellisia ja hyväkun-
toisia työntekijöitä ja elinvoima kehittyy edelleen.

Utajärven kunta kiittää Utajärven Yrittäjät ry:tä ja kaikkia 
messujen järjestämisessä mukana olleita tahoja hyvästä yh-
teistyöstä. Messut ovat hyvä esimerkki elinvoiman kehitty-
misestä pitkäjänteisen työn myötä.

asko merilä kehitysjohtaja, ht
Utajärven kunta

Messujen teema:

digitaalisuus ja digikoti 
ohjaavat huolehtimaan 
terveydestämme

Utajärven kunnan palvelut 
on hajautettu väliaikaises-
ti viiteen eri rakennukseen. 
Järjestelyiden suurimpa-
na syynä ovat sisäilma-
ongelmat. Taustalla on 
kehittymässä suurempi tila-
suunnitelma, jonka mukaan 
kolmen vuoden tähtäimellä 
kaikki kunnan virastopalve-
lut pyritään siirtämään sa-
man katon alle. Kunnan vi-
rastotalo numero kolme on 
saanut purkutuomion ja se 
on jäänyt enimmikseen tyh-
jilleen. Ainoastaan Sotka-Sa-
li on ollut toisinaan koulu-
tuskäytössä, kertoo tekninen 
johtaja Petri Leskinen.

uutta ilmettä ja  
houkuttelevuutta
Leskinen kertoo, että kun-
nassa on vireillä kaava-
muutos, jossa suunnitellaan 
paikkaa kahdelle kerrosta-
lolle. Ne sijoittuisivat van-
hojen virastotalojen pai-
kalle, vanhan torin laitaan. 
Sopiva yhteistyökumppani 
hankkeeseen on vielä selvi-
tyksen alla.

-Kerrostaloihin tulisi 
asuntoja ja lisäksi alakertaan 
voisi tulla osa kunnan pal-
veluista. Esimerkiksi terve-
ysasema voisi toimia poh-
jakerroksessa, mutta se on 
vielä ideatasolla käsittelys-
sä. Uutta korkeampaa ra-
kentamista silti kaivataan, 
sillä kerrostalo antaa positii-
visen kuvan kunnan elävyy-
destä valtatielle päin. Haem-
me uusilla ratkaisuilla uutta 
ilmettä, Leskinen kertoo.

Houkuttelevaa kuntaku-
vaa pyritään rakentamaan 
myös tienvarsimainonnal-
la. Kunta pystytti yhdessä 
Yrittäjien kanssa heinäkuun 
lopussa uudet hirsiset mai-
nostornit valtatien varteen. 
Lisäksi puustoa on poistet-
tu ja näin lisätty taajaman 
näkyvyyttä, mikä on saanut 
yrittäjiltä kiitosta.

kunnan palveluille uusia tilajärjestelyjä

kunnan virastotalo 1 osoitteessa laitilantie 5 on edelleen kunnan käytöstä. tiloissa työskentelee 
kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, rakennustarkastaja ja vesihuoltolaitoksen esimies.

osoitteessa laitilantie 5 on myös virastotalo 2, josta löytyy kunnan taloushallinto. 

vanhaan s-marketin kiinteistöön vuokrattiin kunnan käyttöön noin 200 neliömetriä toimistotilaa. 
seuraavan kahden vuoden ajan sieltä löytyy neuvottelusali, jossa pidetään muun muassa valtuus-
ton kokoukset. lisäksi löytyy kahdeksan toimistoa, joissa työskentelee kunnan virkahenkilöstöä.

teknisten palveluiden päämaja toimii Pällin talossa. rakennus löytyy kirkkotien ja Puolangantien 
risteyksestä.

jo kahden vuoden ajan osoitteesta vanhatie 46 on löytynyt Utajärven yhteispalvelupiste, jossa 
voi hoitaa muun muassa kelan ja te-toimiston asiakaspalveluasioita. lisäksi talosta löytyy vuokra-
asuntotoimisto.

Utajärven houkut-
televuutta lisättiin 
muun muassa pystyt-
tämällä uudet hirsiset 
mainostornit valta-
tien varteen.

”Uutta korkeam-
paa rakentamis-
ta kaivataan, sil-

lä kerrostalo antaa 
positiivisen ku-
van kunnan elä-

vyydestä valtatielle 
päin. Houkuttele-

vaa kuntakuvaa py-
ritään rakentamaan 

myös tienvarsi-
mainonnalla.”

Utajärven kunta kiit-
tää Utajärven yrit-
täjät ry:tä ja kaikkia 
messujen järjestä-
misessä mukana ol-
leita tahoja hyvästä 
yhteistyöstä. messut 
ovat hyvä esimerkki 
elinvoiman kehitty-
misestä pitkäjäntei-
sen työn myötä, to-
teaa kehitysjohtaja 
asko merilä Utajär-
ven kunnasta.

laatUkUnta
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Keisarinrannan jokirantatontit
koti keskellä luontoa oulujoen varressa

Keisarinrannan rauhallisuus on taattu kaavoituksella ja isoilla tonteilla, jotka 
sijaitsevat vehreiden peltomaisemin keskellä rajoittuen Oulujokeen. Keisa-
rinrannnan alue tarjoaa sujuvaa arkea, leppoisaa vapaa-aikaa ja kotia keskel-
lä maaseutuelämää.
Alueella on hyvät vapaa-ajan reitistöt. Patikointi- ja hiihtovaellukseen so-
veltuva Oulujokilaakson Tervareitistö kulkee aivan alueen vierestä ja myös 
yhteys moottorikelkkareitille on sujuva. Täällä voit perheesi kanssa nauttia 
sellaisesta elämisen laadusta ja asumisen mukavuudesta, josta olet aina haa-
veillutkin.
Kaikki omarantaiset tontit ovat noin 1500-neliöisiä, ja niillä on rakennusoi-
keutta 250 kerrosneliömetriä. Keisarinrannan uusi omakotialue on Oulujo-
en rannassa noin viisi kilometriä kunnan keskustasta länteen. Kunnallistek-
niikka löytyy valmiina, eli kadut, vesijohdot ja viemärit.

Onnellista asumista Utajärvellä!
Ota yhteyttä:

Petri Leskinen, 
vs. tekninen johtaja
puh. 050 387 1973
petri.leskinen@utajarvi.fi

Ilkka Lyttinen, 
rakennustarkastaja
puh. 0400 855 950
ilkka.lyttinen@vaala.fi

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
Yritysaktivaattori
Savolainen Mirja (08) 5875 5809, 050 369 9176
Rakennustarkastaja
Lyttinen Ilkka (08) 5875 6050, 0400 855 950
Vs. tekninen johtaja
Leskinen Petri (08) 5875 5709, 050 387 1973
Kaavoitusinsinööri
Possakka Tiia  050 591 7240
Palveluesimies
Haapapuro Tarja (08) 5875 5712, 050 375 8854
Isännöitsijä
Valtanen Sanna (08) 5875 5713, 050 592 7307
Maaseutuasiamies
Halonen Timo 050 559 3561
Nuorten työpajaohjaaja
Honkala Heidi 050 568 0620
Työllisyyspalveluvastaava
Niemelä Tiina 050 438 3450
Edunvalvonta 029 5652 682

SIVISTYSPAlVEluT 
Vs. sivistystoimenjohtaja
Väänänen Erkki (08) 5875 5714, 050 304 7102
Etsivä nuorisotyöntekijä
Marjukka Itkonen 050 564 4084

KOuluTuSPAlVEluT
Utajärven kunnan opetustoimen pedagogisesta joh-
tamisesta ja kehittämisestä vastaa sivistyspalveluiden 
johtotiimin alaisuudessa toimiva opetustiimi. Opetustii-
missä 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

YRITYSPuISTO 
Toimitusjohtaja 
Vuokko Paso 040 632 8805

VAPAA-AIKAPAlVEluT
Nuoriso- ja liikuntatalo, Koulutie 4, 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 messuviikonloppuna klo 12-14
(Talviajat suluissa, 31.8. alkaen)
Maanantai  12-18 (12-19)
Tiistai  11-15 (12-19)
Keskiviikko  11-15 (10-16)
Torstai  12-18 (12-19)
Perjantai  11-15 (10-16)
Lauantaisin ja sunnuntaisin suljettu
Aattopäivinä  10-15

KANSAlAISOPISTO
Muhoksen kunnanvirasto,
Asematie 14, PL 39, 91501 Muhos
Toimisto avoinna lukuvuoden aikana
ma-pe klo 8-11 
Rehtori
Jaana Anttila-Kämäräinen 044 4970 010

TERVEYSPAlVEluT
Utajärven terveyskeskus
Kirkkotie 38
Avoinna ma-to 8-16, pe 8-15
Vastaanotto
Ajanvaraus (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
Taskinen Terhi (08) 5875 6281
Suun terveydenhoito
Ajanvaraus (08) 5875 6722
Suuhygienisti
Kemppainen Vuokko (08) 5875 6829

EläINlääKINTäHuOlTO
Eläinlääkäri
Riitta Syrjä 0400 855 900

laitilantie 5, 
Pl 18
91601 Utajärvi
avoinna ma-pe klo 8-16
vaihde (08) 5875 5700

yhteispalvelupiste, vanhatie 46 
(08) 5875 5701
avoinna ma-pe klo 8-16
etunimi.sukunimi@utajarvi.fi
kirjaamo@utajarvi.fi

kunnanvirasto

Utajärvi on viihtyisä ja vauras, 
noin 3000 asukkaan kunta Pohjois-

Pohjanmaalla lähellä Oulua. Kunta on juhlinut 
150-vuotista historiaansa ympäri vuoden 2015 

juhlavuositapahtumissaan.
Utajärvi on Suomen ensimmäinen laatukunta, joka 

kehittää toimintaansa ja palveluitaan jatkuvasti kunta-
laisten parhaaksi. Utajärvi on myös Suomen ensim-

mäinen Reilun kaupan kunta.
Utajärven Yhteispalvelupiste tarjoaa keskitetysti 
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

www.utajarvi.fi

laatUkUnta
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rakentajan kaverit 
auttavat onnistumaan
Uuden rakennusprojektin 
aloittaminen jännittää ko-
vasti, varsinkin jos aikai-
semmin ei ole ollut tekemi-
sissä lupa-asioiden kanssa. 
Muukin paperiviidakko 
saattaa yllättää. Utajärven 
kunnalle kuitenkin eloisa ja 
kehittyvä kuntailme on tär-
keää. Siksi myös asukkaiden 
viihtyvyydestä ja kaikenlai-
sesta toiminnasta halutaan 
tehdä helppoa.

- Meillä on sellainen ide-
ologia, että kun joku suun-
nittelee uutta rakennus-
projektia ja asiakas tulee 
puheille, niin voimme kä-
destä pitäen opastaa pro-

jektin toteuttamisessa. Ha-
luamme varmistaa että 
homma saadaan maaliin ki-
vuttomaksi. Tätä palvelua 
haluamme parantaa ja sik-
si kunta perusti Rakentajan 
Kaverit -tiimin, kertoo tek-
ninen johtaja Petri Leskinen.

Tavoitteena on tehdä ra-
kentamiseen liittyvistä pal-
veluista helposti lähestyt-
täviä. Asiakkaan ei tarvitse 
arpoa keneen voisi ottaa yh-
teyttä tai juosta virastosta 
toiseen etsimässä oikeaa pal-
velua.

Leskinen kertoo, että yksi 
omakotitalorakentaja on jo 
päässyt hyödyntämään tii-

min palvelua ja oli todella 
tyytyväinen jouhevaan toi-
mintaan.

- Esimerkiksi suuremmis-
sa kaupungeissa byrokra-
tiaviidakko voi olla projek-
tin vaikein ja aikaa vievin 
osuus. Autamme mielelläm-
me, sillä taidamme byrokra-
tian ja meillä on kokemusta 
monenlaisista rakennuspro-
jekteista. Näin asiakkaalla 
ei mene voimavaroja lupien 
saantiin. Me voimme myös 
suositella paikallisia ura-
koitsijoita, valvojia ja mitä 
rakentaja tarvitseekaan, Les-
kinen kertoo.

rakentajan kaverit:
vs. tekninen johtaja petri leskinen 050 387 1973
kaavoitusinsinööri tiia possakka 050 591 7240
käyttöteknikko esko spets 050 058 4459 
rakennustarkastaja ilkka lyttinen 0400 855 950

kuvassa rakentajan kaverit.

Puolentoista vuoden ajan 
Utajärven kunta on järjestä-
nyt suosittuja hyvinvointi-
tansseja kuntalaisille. Syys-
kuussa tanssit jatkuvat 
perjantaisin Hyvinvointita-
lolla. Tapahtuma on muu-
toin täysin maksuton, mutta 
välillä voi käydä levähtä-
mässä kanttiinin puolella, 
josta saa pientä maksua vas-
taan kahvia lisukkeineen.

- Kahviota pitää 4H-yrit-
täjät, jotka ovat oikein ihania 
tyttöjä ja he ovat olleet ahke-
rasti mukana joka perjantai, 
kertoo talkoilla levyjä pyö-
rittävä Maritta Aksila

Kaikki ovat tervetullei-
ta tanssimaan ikään katso-
matta, tanssimaan voi tul-
la vaikka villasukat jalassa. 
Tervetuloa paikalle vaikka 
vain kahvittelun, keskuste-
lun ja musiikin kuuntelun 
merkeissä.

- Tapahtuman sosiaali-
nen puoli on yhtä tärkeä 
kuin tanssiminenkin. Siksi 
kolmen tunnin tanssitapah-

hyvinvointitanssit 
jatkuvat syyskuussa

tuman puolivälissä onkin 
niin mukavaa istahtaa huo-
kaisemaan ja rupattelemaan 
viimeisimpiä kuulumisia, 
Aksila kertoo.

Hyvinvointitanssien po-
rukka sai myös viime kevää-
nä kutsun Pudasjärvelle vas-
taavaan tanssitapahtumaan. 
17 henkilön porukka tanssin 
ystäviä hommasi bussikyy-
din, jolla köröteltiin Pudas-
järven Suojalinnalle tanssah-

Utajärven hyvinvointitanssien kävijät saivat keväällä kutsun osallistua torstaitansseihin Pudasjär-
ven suojalinnalle. kuva aili jussila

telemaan. Aksilan mukaan 
reissu oli erittäin antoisa 
ja mukava. Idea tansseihin 
tuli karaoketansseissa Me-
rilän Kartanossa toissa vuo-
den lopulla. Pallo tapahtu-
majärjestämisestä heitettiin 
Utajärven kunnalle ja asia 
järjestyi kivuttomasti. Kiitos 
siis myös Utajärven kunnal-
le sekä aktiivisille talkoolai-
sille.

Yhteishenkeä yrittäjyyden edistämiseksi
Huhtikuun ensimmäisenä päi-
vänä Utajärven Yrityspuisto 
Oy:n uutena toimitusjohtaja-
na aloitti Vuokko Paso. Hän 
on lähtöisin Puolangalta mutta 
asunut koko aikuisikänsä Uta-
järven Särkijärvellä. Kasvo on 
monille tuttu Utajärven Osuus-
pankin varatoimitusjohtajan 
paikalta ja muutenkin pitkän 
uran Osuuspankissa tehneenä. 

- Tunsin aikaisemman työni 
puolesta vetoa yrittäjälähei-
seen työhön, sillä pankissakin 
olin paljon tekemisissä yrittä-
jien kanssa. Lisäksi Utajärvel-
lä panostetaan yrittäjyyteen ja 
elinvoimaisuuteen, joten täällä 
on hyvä yhteishenki työsken-
nellä aiheen parissa. Yrittäjyys 
on tärkeää Utajärven ja koko 
yhteiskunnan kannalta, joten 
siksi on hienoa että kunnalla on 
näin myönteinen asenne yrittä-
jyyteen, Paso kiittelee.

Aikaisempien töidensä ja 
koulutuksen ansiosta häneltä 
löytyy paljon yrittäjyyteen liit-
tyvää tietotaitoa. Rahoitusmaa-
ilma on tuttua ja lisäksi hän 
pystyy tarjoamaan neuvoja yri-
tyksen perustamiseen ja talo-
udenhoitoon liittyen. Pasolta 
löytyy myös kaupanvahvistuk-
sen oikeudet.

Yrittäjän kaverit
Vuokko Paso on osa tiimiä, 
jonka Utajärven kunta on ni-
mennyt tekemään yrittäjien 
toiminnasta mahdollisimman 
mutkatonta. Paso kertoo, että 
koko porukka on löytyy kun-
nan virastolta.

Pason lisäksi tiimistä löy-
tyy yritysaktivaattori Mirja Sa-
volainen, työllisyysvastaava 
Tiina Niemelä, hyvinvointi-
vastaava Hannele Karhu, Ou-

lunkaaren yritysneuvoja Ilkka 
Pirttikoski sekä matkailuyrittä-
jyydestä tietävä Humanpolik-
sen Ritva Okkonen.

- Kaikki uudet ja kokeneem-
matkin, paikalliset ja muulta 
tulevat yrittäjät ovat tervetul-
leita juttelemaan meille, tai voi 
laittaa sähköpostia tai soitel-
la. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, 
meiltä löytyy paljon osaavaa 
porukkaa, Paso kannustaa.

rakennuspaikkoja 
yrityksille
Tällä hetkellä Utajärven Yri-
tyspuisto Oy vuokraa tontteja, 
rakennuspaikkoja ja tiloja yri-
tyksille. Lisäksi panostetaan 
aktiivisesti yrittäjyysympäris-
tön kehittämiseen ja ollaan laa-
jasti muutoinkin mukana mo-
nissa kehittämishankkeissa.

Pason mukaan rakennus-

paikkoja on runsaasti mut-
ta hallitiloissa ei ole juurikaan 
tyhjää tällä hetkellä. Jollakin ai-
kavälillä tiloja järjestellään uu-
destaan tai vaihtoehtoisesti 
hankitaan uusia tiloja.

- Meillä on Utajärvellä kaik-
ki mahdollisuudet kilpailuky-
kyisen yritystoiminnan kehit-
tämiseen. Yhteys Ouluun on 
hyvä ja lisäksi digitalisaatio 
edesauttaa toimintaa missä ta-
hansa. Meillä on siitä jo monia 
hyviä esimerkkejä. Joten ter-
vetuloa yrittäjäksi Utajärvelle, 
Paso innostaa.

Lisäksi Yrityspuisto tekee 
vahvasti yhteistyötä matkailun 
saralla Geoparkin kanssa. Var-
sinkin ohjelmapalveluyrityk-
sille ja muille matkailuun liitty-
ville yrityksille on tilausta. 

jenny kärki
vuokko Paso.
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utajärven kauneutta ja pienuutta ihastellen

torstaina 4.8. uusien kuntalaisten porukka oli viimeistä kertaa kesän kielikurssilla opettajan luona 
kylässä. samalla maisteltiin marjoja ja opiskeltiin koti-aiheista sanastoa. 

Utajärvelle muutti loppu-
kevään ja kesän aikana vii-
si kongolaista perhettä, 
yhteensä 31 henkilöä. He 
tulivat Suomeen kiintiöpa-
kolaisina suoraan Sambi-
an pakolaisleiriltä. Leirille 
nämä perheet ovat paen-
neet Kongon sisällissotia ja 
silmitöntä väkivaltaa.

Perheet olivat viettä-
neet kukin leirillä eripitui-
sia aikoja, useampia vuosia, 
odottaen päätöstä uuteen 
kotimaahan pääsemisestä. 
On pieniä perheitä, joissa 
on pieniä lapsia, ja suurper-
heitä, joissa on sekä aikui-
sia, että koululaisia. Pieniä 
vauvojakin tuli bonuksena. 

Kongolaisilla ensimmäi-
set ajatukset Utajärvestä ja 
Suomesta olivat, että tääl-
lä on kaunista, pelkästään 
metsää ja puita. Utajärven 
kylän pienuutta ja asukas-
lukua ovat kaikki hämmäs-
telleet kerta toisensa jäl-
keen. Voiko näin pientä 
kylää ollakaan!

- Suomen kesän valoi-
suus, päivien kuumuus ja 
itikoiden paljous iltaisin tu-

livat yllätyksenä. Paikalliset 
ovat ystävällisiä, vaikkakin 
hiljaisia. Afrikassa vastaan-
tulija on paljon puheliaam-
pi kuin täällä. Oma rauha 
on uusi, mutta arvostettava 
asia, kongolaiset kertovat.

Kaikki odottavat innol-
la ja jännityksellä koulujen 
alkamista, sillä suomenkie-
len oppiminen on kaikil-
la ensisijainen tavoite. Kie-
len ja suomalaisten tapojen 
omaksumisessa auttai-
si hyvin paljon päivittäiset 
kohtaamiset kantaväestön 
kanssa.

kotoutumista  
vaikkapa marjasta-
en
Elokuun ensimmäisellä vii-
kolla kirjasto järjesti kaikil-
le uusille kuntalaisille in-
fotilaisuuden, joka koettiin 
hyvin tärkeänä ja mielen-
kiintoisena. Mukavaa teke-
mistä on saatu, kun kesän 
aikana useampi nuori on 
päässyt mukaan nuoriso- ja 
liikuntapalveluiden retkille 
ja lapset ovat osallistuneet 

kansainväliselle päivälei-
rille.

Perheet asuvat kunnan 
vuokra-asunnoissa, jotka 
olivat vastaanottamispää-
töstä tehtäessä vapaana. 
He asuvat siis samoissa pi-
hapiireissä kantaväestön 
kanssa.

Naapurit ja paikalliset 
ystävät ovat vieneet uusia 
kuntalaisia kalaan, uimaan 
ja marjastamaan. Vapaaeh-
toiset opettajat järjestivät 
kesän ajan suomenkielen 
alkeiden opetusta koululla, 
missä kaikki aikuiset tykkä-
sivät käydä.

Kaksi nuorta miestä, jot-
ka olivat ensimmäisten tuli-
joiden joukossa, ovat olleet 
työkokeilussa jo muutaman 
kuukauden. Lisäksi muuta-
ma teini-ikäinen on saanut 
kokeilla työntekoa 4H:n ke-
sätöissä. Pari nuorukaista 
ovat olleet myös poimimas-
sa mustikoita myyntiin. 

Maahanmuuttajien saa-
tavilla on kaikki samat pe-
ruspalvelut, kuin muillakin 
kuntalaisilla. Kunnan pe-
ruspalveluiden, joita ovat 

Kutsukirjeet tulla tutustu-
maan Utajärven kotiseutu-
museoon on lähetetty paikal-
lisille yhdistyksille, koululle, 
päiväkotiin, Siirankarta-
noon, kuntapäättäjille ja seu-
rakuntaan, kyläseuroille sekä 
muille ryhmille ja vierailun 
ajankohdaksi esitetään elo-
syys-lokakuuta. Kutsukir-
jeen mukana lähetettiin uusi 

museossa pieniä  
tarinoita menneisyydestä

museo-opas tutustuttavak-
si. Museokirjasessa on pieniä 
tarinoita menneisyydestä ja 
esineiden käytöstä. Toivorik-
kaina odotamme, että kutsun 
saaneet yhteisöt ja muutkin 
asiasta kiinnostuneet poru-
kat aloittavat toimintakau-
tensa tänä syksynä museo-
vierailulla. 

Kotiseutuliitto on haasta-

nut kaikki Suomen paikallis-
museot kertomaan itsenäisen 
Suomen tarinaa. Jokainen 
paikallismuseo saa esitel-
lä yhden esineen. Suomen 
juhlavuoden 2017 teemaksi 
on valittu Yhdessä ja myös 
esineen valinta tulee tehdä 
yhdessä. Ryhmien valitse-
mista esineistä kotiseutuyh-
distyksen johtokunta yhdes-

sä kunnan kulttuuritoimen 
kanssa valitsee sen, joka esi-
tetään Kotiseutuliiton Suo-
mi 100 vuotta valtakunnalli-
sella listalla, joka julkaistaan 
verkossa vuoden 2017 aika-
na. Esineen kuva tarinoineen 
voidaan viedä pois museos-
ta ja esitellä sitä myös kou-
luissa, kerhoissa, kesäjuhlis-
sa sekä muissa tilaisuuksissa.

Muhoksen Kotiseutuyh-
distyksen johtokunta vierai-
li 28.7. Utajärven Kotiseu-
tumuseolla ja heidän esille 
nostamansa esine oli pertus-
ka, jota on nimitetty myös 
ojakirveeksi tai ojapiiluksi. 
Se on pitkävartinen lyömä-
ase, jota on käytetty vesa-
kon raivaamiseen ja suo-oji-
en reunojen leikkaamiseen. 
Teräosa on noin metrin mit-
tainen ja kärki on hyvin terä-
vä. Rautaosan jatkeeksi kuu-
luu puuvarsi.

anna-liisa valtanen

muhoksen kotiseutuyhdistyksen johtokunta vieraili Utajärven kotiseutumuseolla, edestä vasemmal-
ta pj martti kiviharju, Pirkko tiepuoli, riitta kukkohovi-Colpaert, kalevi leskelä, takana elsi lehikoi-
nen, Päivi rikula, juha h. kukkohovi, hilkka saaranen ja keijo jaakola.

Pertuskan terä, jonka Utajärven kotiseutumuseoon on lahjoitta-
nut seppo tervo.

Vuokra-asunnoissa on jatkuva haku. 
Hakemuslomake on tulostettavissa  
http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/asumaan/asuntoja vuokrattavana/ 

Hakemuslomakkeessa on lueteltu tarvittavat liitteet.  
asuntoihin vaaditaan vakuusraha, 
joka yksiöistä ja kaksioista on 336,38 € ja 
kolmioista 504,56 €. 
asuntohakemuslomakkeen voi palauttaa 
Utajärven kunnan yhteispalvelupisteeseen Vanhatie 46
tai postitse  Utajärven kunta/Asuntotoimisto 
PL 18, 91601 Utajärvi. 

isännöitsijä Sanna Valtanen puh. 050-592 7307
sähköposti: sanna.valtanen@utajarvi.fi 

Lomake asunnon irtisanomiseksi on tulostettavissa samasta 
osoitteesta ja palautetaan kunnan yhteispalvelupisteeseen, 
jossa siihen tehdään vastaanottomerkintä. 

Irtisanomisaika on yksi kuukausi, joka on ilmoituksen jättökuu-
kautta seuraava kuukausi. Irtisanomisaika perustuu huoneen-
vuokralakiin. 

Asunnon avaimet luovutetaan lähtökatselmuksen yhteydessä 
kiinteistönhoitajalle. Asunnon luovutuksen yhteydessä tehdään 
kuntokortti, jonka asukas ja kiinteistönhoitaja allekirjoittavat.

utajärven vuokra-asuntojen haku

Utajärven kunta, Kiinteistö Oy Järvenneito, 
Kiinteistö Oy Mäyrä ja Kiinteistö Oy Rokuanrivi

Utajärven palvelutaloyhdistys ry

muun muassa asumis-, 
koulutus- sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelut, tulee vas-
tata myös maahanmuutta-

jien tarpeisiin. Tällä viikol-
la päiväkoti-ikäiset lapset 
aloittavat päivähoidossa, 
peruskouluikäiset valmis-

tavan opetuksen ryhmässä 
ja seuraavalla viikolla kaik-
ki 16 aikuista aloittavat ko-
toutumiskoulutuksessa.  JK
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rivitalot rakentuvat 
vanhalle salmelan tilalle

Parasta uusissa rivitaloasunnoissa on niiden 
sijainti komeissa joenrantamaisemissa.

Utajärvi Vanhatie 29 
p. 08 542 2541

Fysioterapia
Hieronta
Jalkaklinikka
Kuntosali

Tervetuloa lähetteellä tai ilman!

Muhos Jussilantie 2
p. 0400 239 495

Aukioloajat: 
arkisin 9-17, lauantaisin 9-13 (20.8. alkaen), 

kesälauantaisin 18.6 alkaen suljettu. 
Arkipyhinä ja sunnuntaisin suljettu

Vanhatie 35, p. 5421 255

Entiselle Salmelan tilalle on 
noussut jo esimakua siitä, 
miltä komealla joenranta-
tontilla näyttää tulevaisuu-
dessa. Invera Oy rakentaa 
kaksi rivitaloa, joihin tulee 
yhteensä kymmenen asun-
toa: väljiä kaksioita ja kol-
mioita. Tällä hetkellä huo-
neistoihin rakennetaan 
väliseiniä ja sähkömies tulee 
pian asentamaan johdotuk-
sia. Elokuussa rakennetaan 
autokatokset.

- Asunnoista on enää 
yksi kaksio vapaana ja siitä-
kin on käyty jo keskustelui-
ta. Rakentaminen aloitettiin 
huhtikuussa ja valmista saa-
daan tämän vuoden aikana. 
Asunnot luovutetaan asuk-
kaille näillä näkymin mar-
raskuun loppuun mennessä, 

kertoo yrittäjä Antti Väärä-
niemi.

Vaikka tontti sijaitsee 
Utajärven keskustan ytimes-
sä, paikka on rauhallinen ja 
puistomainen. Lähimpään 
kauppaan on vain 150 met-
riä.

- Tontti on kylän parhai-
ta ja jokaiseen asuntoon tu-
lee isot ikkunat joelle päin 
ja takaterassit, joissa kelpaa 
siemailla kahvia aamuaurin-
gossa, Vääräniemi maalai-
lee.

- Pääasiassa tulevat asuk-
kaat ovat varttunutta vä-
keä, jotka haluavat muuttaa 
omakotitalosta lähemmäs 
palveluita ja helpomman 
asumisen pariin. Eräs tule-
vista asukkaista kommentoi, 
että oli enemmän kuin lotto-

voitto saada asunto näin ky-
län tuntumasta. Ei tarvitse 
enää kantaa halkoja tai lei-
kata nurmikkoa ja nyt pää-
see nauttimaan elämästä, 
Vääräniemi kertoo.

Tämä kesä on ollut vii-
me kesää vilkkaampi: On 
tehty mm. kiinteistöjen pi-
haremontteja, joissa yleen-
sä asennetaan rakennuksille 
salaojitukset, sadevesivie-
märöinti, asennetaan perus-
muurin kosteuseristykset ja 
routasuojaukset, sekä var-
mistetaan rakennusten kui-
vana pysyminen muo-
toilemalla maanpintaa. 
Utajärveläisille näkyvimpä-
nä kohteena on ollut Utajär-
ven kirjaston piharemontti.

antti vääräniemi kertoo, että uusien rivitalojen 
asunnoista enää yksi on vapaana ja siitäkin on 
neuvotteluja käynnissä.

www.maiku.fi | 044 591 2361 | info@maiku.fi

- kotisivut
- ohjelmointiprojektit
- info tv –ratkaisut
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Joni Tervo
040 563 3346
Simo Paavola
044 562 2701

Lämpötie 6,
91600 Utajärvi

www.utajarvenautohuolto.fi/

Utajärven
aUtohUolto oy

utahalli@utanet.fi

Remonttipalvelu 
erityisesti kostean 
tilan remontit

Utahalli
Puh 0500 588 080

VTT märkätilasertifikaatti

Tervetuloa!
LC Pudasjärvi, Pudasjärven Urheilijat

veden, tulen ja valon juhla

la 27.8. klo 20-02
jyrkkäkosken huvikeskus pudasjärvi

rytilammentie 78, pudasjärvi

Odotetaan 1500 henkeä mukaan!

tansseissa tanssiorkesteri 

tuomas kaikkonen ja 
onnen kerjäläiset

Venetsialaiset

Alueella ulkoravintola ja 3 baaria b-oikeuksin.
Myytävänä kala- ja liharuokaa viinin kera.

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:

Kesäkuun alussa K-market 
Meiramissa saatiin päätök-
seen kuukausia kestänyt re-
montti. Kauppias Mika Ke-
milä kertoo, että kaupan 
ilmettä muutettiin täysin 
sekä ulkoa että sisältä. Kyl-
mäkalusteet uusittiin ja tilo-
ja avarrettiin aukaisemalla 
yksi väliseinä. Käyttötava-
rapuolta laajennettiin tiloi-
hin, jotka aikaisemmin oli 
vuokrattavina, joten kaupal-
le saatiin myös lisää neliöitä. 
Osa tavaroista siirrettiin uu-
situlle puolelle, joten myös 
ruokapuolelle saatiin lisää 
väljyyttä.

- Kauppa oli auki nor-
maalisti lähes koko remon-
tin ajan, mutta tavaroita aina 
siirreltiin sieltä, missä rapat-
tiin. Remontti sujui hyvin, 

uutta ilmettä 
ja lisää neliöitä

vaikka tietenkin kaupan ar-
jessa kuului tuolloin vähän 
enemmän työkoneiden ää-
niä, Kemilä kertoo.

K-market Meiramilla on 
pitkät perinteet, sillä se on 
ollut aina nykyisen kauppi-
aan suvun hallinnassa. Mika 

k-market meiramin ilme muuttui sisältä ja ulkoa.

Kemilän isän isoisä Juho Ke-
milä aloitti aikoinaan kaup-
payrittäjänä Puolangantien 
varressa kauppiaana vuon-
na 1923. Perinnettä jatkoi 
hänen poikansa Onni Ke-
milä. Nykyisen kauppiaan 
isä Mikko Kemilä, siirsi liik-
keen nykyiseen kiinteistöön 
vuonna 1976, jonka jälkeen 
liike kuului välillä myös T-
ketjuun.

- Minulla tulee syksyl-
lä täyteen kymmenen vuot-
ta yrittäjänä. Toki olen ollut 
isällä töissä aiemminkin ja 
jossain vaiheessa kävin töis-
sä muuallakin, mutta tämä 
kauppa on sellainen sukura-
site, Mika vitsailee.

Tällä hetkellä kauppa 
työllistää puolentusinaa va-
kiotyöntekijää. Kesällä kau-
passa pyörii noin kaksitois-
ta työntekijää, johon kuuluu 
myös lomittajat ja tuntilai-
set. Elintarvikkeiden lisäk-
si kaupasta löytyy rauta- ja 
käyttötavarapuoli. Lisäksi 
liike tekee yhteistyötä Kor-
hosen puutarhan kanssa, 
joka pyörittää kukkamyyn-
titelttaa piha-alueella.

mika kemilä on kauppias neljännessä polvessa ja hänellä tulee syksyllä täyteen kymmenen vuot-
ta kauppiaana.

Puh.	044	020	7097
www.kakaravaara.fi

Lianjärven	rannalla
Rokuan	Healt&Span	lähellä

Kakaravaaran loma-asunnot Pelkosen Mökit

Potkuntie 10, 91620 Sanginkylä, Utosjokivarressa
puh. 040 842 5712

Vuokrattavana 
talviasuttavia, 

hyvin varusteltuja 
mökkejä

JULKAISIJA:   Utajärven Yrittäjät ry
VASTAAVA TOIMITTAJA:  Sirpa Komminaho
TOIMITTAJAT:  Jenny Kärki/VKK-Media Oy,  040 910 0852
 Heimo Turunen/VKK-Media Oy,  0400 385 281
ILMOITUSMYYNTI: Tiina Rajala/VKK-Media Oy
 Heimo Turunen/VKK-Media Oy
SIVUNVALMISTUS:  Eila Lahtinen/VKK-Media Oy
PAINOPAIKKA:  Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

UtAjärVen YrIttäjät rY:n 
kUstAntAmA OULUjOen 
messUt -LeHtI eLOkUU 2016
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 Grilli-kahvio
 Pizzeria
 Elintarvikkeet
 Keskioluet 
    kahviossa ja
    ulosmyynti
 Jäätelöt
 Veikkaus-
    palvelu
 Toto-
    palvelu
 Kalastusluvat
 Neste-
    kaasut
 Mobil-öljyt
 Kortti/seteli-
    automaatti

Utajärvi
puh. (08) 561 8800

Jaakon Mylly

•  Tarjoaa toimitiloja ja yritys-
 tontteja vuokraus- tai lunas- 
 tusperiaateella

•  Kehittää yritysympäristöä ja
 luo edellytyksiä uusien 
 yritysten syntymiselle

•  Tukee toimivien ja aloittavien
 yritysten toimintaa

• Tarjoaa monipuolisia asian-
 tuntijapalveluita liittyen
 esim. yritysten perustami-
 seen, rahoittamiseen, 
 markkinointiin, sukupolven- 
 vaihdoksiin, yrityksen johta-
 miseen ja talouden hoitoon

• Hoitaa kiinteistöjen 
 kaupanvahvistukset 
 ja lainhuudatukset

Elinkeinojen kehittämisyhtiö
Yrityspuisto Oy

vuokko paso
toimitusjohtaja
p. 040 6328805

vuokko.paso@utajarvi.fi

ottakaa rohkeasti yhteyttä, 
olen käytettävissänne

****
Lihapata, perunat, 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 €
****

Leipomon myymälä-kahvila
avoinna messupäivinä 
15.-16.8. klo 8.00-18.00

Messu-menu
Lounas tarjolla messupäivinä kello 10.00-17.00

omaleipuri.fi

Koulutie 5 Utajärvi 
Messurakennusta vastapäätä

LoPUt 
PUUtarha-
kaLUsteet 

-30%

LoPUt griLLit

-30%

1490,-

MccULLoch ajo-
LeikkUri M/115-97t 
teho 5,8 Kw 
leikkuuleveys 97 cm 
6-portainen 
vaihteisto

199,-

MccULLoch M40-125 
keräävä LeikkUri 

teho 1,6 Kw 
leikkuuleveys 40 cm

Makita akkU-
Porakone 18v DDF453sye
vääntö 42/27 Nm, 
kevyellä 5Ah akulla. 
Täysmetallinen vaih-
teistorakenne takaa 
pitkän eliniän.

199,-

erä ii-LaaDUn 
sisUstUsPaneeLia 
stP 15 x 120

0,69/jm

kaikkea kotiin:
• Kodinkoneet • Viihde-elektroniikka 
• Pienkoneet • Kännykkätarvikkeet 

• Digiantennit ja mittaus • Kellot, pariston-
vaihdot (myös autonavaimiin yms.) 
• Kameraparistot • PC-tarvikkeet 

• Pyörien varaosat ja kumit • Pyörähuolto 
• Kopiointi Vhs/Vhs-C/DV/8mm->DVD 

myös DVD->DVD
• Tiedostojen talteenottoa kovalevyltä

graM   fiNLuX   wHirLpooL   pHiLipS   wiLfa   Lg   SeVeriN 

EDULLINEN KODINKONELIIKE

044 2775 889
ari.moilanen@arinkonepiste.net     

Kallisenhaara 1, 90400 OULU
p. 020 793 9735 • asiakaspalvelu@movitek.fi

* LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
* Laadukkaat maalämpöratkaisut

Pyydä tarjous!

Talotekniikan osaaja

www.movitek.fi

* Uusien hautakivien  suunnittelu ja  myynti
* Kaiverrukset ja entisöinnit

P. 0400 917 217
jukkaoilinki@luukku.com

HAUTAKIVITYÖT 
JUKKA OILINKI

Utajärven 
katsastus

TerveTuloA!

UTAJÄRVI Hiltulantie 2  
Puh. (08) 3117 171
Ke klo 9.00-16.00

konetien katsastus oy
www.avainasemat.fi

nyt voit katsastaa aUtosi UtajärveLLä!

Muhoksen 
katsastus
MUHOs Koivikontie 5
Puh. (08) 3117 171
Ma-pe klo 9.00-17.00

Tilintarkastaja HT ja JHT
Ekonomi, HM

Yritysjohdon asiantuntija
Senior advisor, hallituspartneri

040 826 6588 | kaarina.daavittila@daavittila.fi

Kaarina Daavittila

www.daavittila.fi

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.


