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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 2015

messut
Oulujoen

2015 lehti

messUlipUn ostaneiden 
kesken arvotaan skootteri.

OULUJOEN MESSUT 15.–16.8.2015
utajärven jäähallissa koulutie 6 utajärvi

10.00 ovet avataan   
10.30 messujen avaus kunnanjohtaja, 
 maakuntaneuvos kyösti juujärvi
11.00 niskankylän nuorisoseura 
 esittää perinnenäytelmät
 kukkoslukkari ja juho aitamurto
12.00 peetu-pelle esiintyy
13.00 luento oulunkaarelta
13.30 luento mikko kiuttu
14.00 peetu-pelle esiintyy
14.00 kivipuiston esittely leipomon 
 pihassa mikko kiuttu
18.00 ovet suljetaan

messutanssit nuoriso- ja liikuntatalolla 
19-21 paritanssin ohjausta 
 lea ja raimo haapasalo
21-01 tanssit orkesterina serkkuset

sUnnUntai 16.8.2015
10.00 ovet avataan   
11.00 niskankylän nuorisoseura 
 esittää perinnenäytelmät
 kinkerit ja niityllä
12.00 peetu-pelle esiintyy
13.00 luento oulunkaarelta
13.30 luento mikko kiuttu
14.00 kivipuiston esittely leipomon 
 pihassa mikko kiuttu
17.00 ovet suljetaan
järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

messUlippUjen hinnat:
aikuiset 5 €/pv ja 7 €/2 pv
lapset (7-15 v.) 3 €/pv ja 5 €/2 
pv, alle 7-vuotiaat ilmaiseksi
perhelippu 15 €/pv ja 20 €/2 pv 
(sis. 2 aikuista ja alle 16 v lapset)

tanssilippu 5 €
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Utajärven kunta tunnetaan on-
nellisten ihmisten kuntana. Tästä 
saimme tietoa viime vuonna teh-
dystä onnellisuustutkimuksesta, 
joka kertoi, että suurin osa kunta-
laisista kokee olevansa onnellisia.

Kunnanjohtajasta on tietysti mu-
kava kuulla, että kuntalaiset ovat 
tyytyväisiä elämäänsä täällä. Uta-
järvellä ovat hyvät kuntapalvelut ja 
siisti ympäristö, jotka osaltaan luo-
vat hyvät lähtökohdat onnelliselle 
elämälle. Myös kunnan johtamisen 
selkeys ja riidattomuus auttavat 
asiaa. Kuntalaiset pystyvät luotta-
maan päättäjiin ja virkamieskent-
tään. Tämä luo uskoa tulevaisuu-
den rakentamisessa.

Kuntakenttä oli vuosia myller-
ryksessä kun kunnat turhaan odot-
telivat valtiovallalta tietoa siitä mi-
ten sote-sektori järjestetään, mitkä 
ovat kuntien tehtävät tulevaisuu-
dessa ja miten kuntapalvelut ra-
hoitetaan. Sipilän hallitus on osoit-
tanut aiempaan verrattuna selkeää 
johtajuutta ja pikku hiljaa kunta-
kentän luottamus valtiovaltaan on 
palautumassa. Tosin täytyy sanoa, 
että hallituksen taival on vasta ly-
hyt ja todelliset ratkaisut ovat vie-
lä edessäpäin. Mutta, alku vaikut-
taa lupaavalta.

utajärvellä voi elää hyvää elämää
Sote-järjestäminen siirtyy siis 

maakuntatasolle. Kuntien tehtä-
viä on tarkoitus karsia miljardilla 
eurolla. Viimeistään ensi vuonna 
saadaan selkoa siitä, mitä kunta-
palveluja järjestetään ja tuotetaan 
edelleen kuntien toimesta. Jo nyt 
kuitenkin tiedetään, että yhä enem-
män kuntien vastuulle tulee kun-
talaisten hyvinvoinnin sekä alueen 
elinvoiman kehittäminen.

Kuntien elinvoimaisuuteen liit-
tyy olennaisesti myös aktiivinen 
yrityskenttä. Vain elinvoimainen 
kunta voi tarjota hyvät puitteet 
myös yrittäjille. Aktiivinen yri-
tyselämä tuo hyötyä myös kunnalle 
ja sen asukkaille verotulojen, moni-
puolisten palveluiden ja houkutte-
levan kuntakuvan muodossa. Maa-
ilman talouskin on myllerryksessä, 
joten myös tämän haasteen edessä 
kunnat joutuvat miettimään miten 
sopeutua taloudellisesti haastavaan 
aikaan.

Näitä asioita käsitellään tänä 
syksynä Utajärven kunnassa te-
keillä olevassa elinkeino-ohjelmas-
sa, joka on tuoreempi versio ai-
kaisemmin elinkeinostrategiana 
tunnetusta paperista. Ohjelmassa 
on aikaisempaan verrattuna laa-
jempi näkökulma, liittyen yritystoi-

minnan kehittämiseen sekä asumi-
seen. Tärkeä kehityskohta on myös 
hyvin hoidettu ympäristö, joka on 
ehto ihmisten viihtyvyydelle ja hy-
vinvoinnille.

Utajärven kunta panostaa voi-
makkaasti alueellisen yhteistyön 
lisäämiseen. Hyvänä esimerkkinä 
tästä on Humanpolis Oy:n muo-
dostaminen Oulujokilaakson kunti-
en omaksi kehittämisyhtiöksi.

Humanpoliksen yhtenä paino-
pistealueena on matkailu ja Ro-
kua Geopark, joka on osana glo-
baalia Geopark-verkostoa noussut 
kansainvälisestikin kiinnostavak-
si luonto- ja geomatkailukohteeksi. 
Verkoston vuotuinen kokoontumi-
nen pidetään tänä vuonna, syys-
kuun alussa Suomessa, Rokualla 
ja Oulussa. Seminaariin odotetaan 
400-500 asiantuntijaa eri puolilta 
maailmaa. 

Utajärvellä järjestetään Oulujo-
en messut 15.–16. elokuuta. Tapah-
tuma tunnettiin aikaisemmin Kivi- 
ja hyvinvointimessujen nimellä. 
Tällaiset messut ovat kunnallem-
me erittäin tärkeitä monestakin nä-
kökulmasta. Tapahtuma tuo väkeä 
muiltakin paikkakunnilta tutustu-
maan Utajärveen ja näin kunta si-
dosryhmineen saa positiivista nä-

kyvyyttä. Myös yritykset saavat 
toimintaansa esille. 

Utajärven kunta täyttää kuluva-
na vuonna 150 vuotta ja kunta juhlii 
monipuolisesti juhlavuottaan koko 
vuoden ajan. Tervetuloa mukaan 

Oulujoen messuille sekä juhlavuo-
den tapahtumiin!

kyösti juujärvi
kunnanjohtaja

Utajärven kunnanjohtaja kyösti juujärvi toivottaa kaikkia tervetulleiksi 
oulujoen messuille.

messu- ja markkinatapahtumat ovat hyvää elinkeinopolitiikkaa
Torikauppa ei ole vapaa-ajan toi-
mintaan verrattavaa puuhastelua, 
vaan vakavaa ammattitoimintaa 
perheiden leivänhankinnan turvaa-
miseksi. Lähes jokaisessa kunnassa 
on tehty markkinoista kesätapah-
tumien vetonaula, kesämatkailun 
täky.

Utajärvellä järjestetään ensim-
mäistä kertaa Oulujoen messut 
elokuun puolivälissä ja tapahtu-
ma jatkaa Utajärven Kivimessujen 
80-luvulla aloittamaa perinnettä. 
Toivottavasti tapahtuma jatkaa ke-
hitystään osana kunnan vuotuista 
aktiivista toimintaa.

Tapahtumassa täyttyy kaksi hy-
vien markkinoiden oleellista te-
kijää: on oltava runsaasti mark-

kinakauppiaita ja asiakkaille on 
järjestettävä viihteellistä ohjelmaa. 
Kaikki markkinoille tulevat ei-
vät tule etsimään ostettavaa, vaan 
nauttimaan tunnelmasta.

Myös Oulujoen messut avaa 
pienyrittäjälle tien tuotteiden suo-
ramyyntiin. Vaikka suuryritykset 
hallitsevat julkisuutta, niin talous-
elämä pyörii pitkälle pienten ja kes-
kisuurten yritysten varassa. Pien-
yrittäjien merkitys hyödykkeiden 
ja palveluiden tuottajina korostuu, 
sillä Suomessa 40 prosenttia yrityk-
sistä toimii yksinyrittäjänä.

Heistä löytyy runsaasti erilaisia 
tuotteiden tekijöitä. Ongelmana on 
se, miten tuotteet saadaan vaihdet-
tua rahaksi. Suomalaista päivittäis-

kauppaa hallitsee muutama suuri 
ketju. Käsityöntekijöillä ja alkutuot-
tajilla on mahdoton tehtävä päästä 
ketjun hyllylle. Esteenä ovat pie-
net toimitusmäärät ja tiukka ketjun 
ohjaus. Tuotteista saatava hinta ei 
useinkaan peitä edes tuotantokus-
tannuksia. Monet pienyrittäjät ei-
vät näe mielekkäänä myydä tuot-
teitaan marketteihin. Hyllynpää ei 
anna kasvoja käsin tehdyille tuot-
teille eikä se kerro tarinoita.

Myös moni asiakas on hyvillään 
saadessaan ostaa tuotteen suoraan 
yrittäjältä, jolloin tietää ettei raha 
mene suurten ketjujen rattaiden 
pyörittämiseen – vaan suoraan pie-
neen yritykseen.

Pienestäkin suoramyyntitoi-

minnasta saattaa muodostua hy-
vin merkittävää myyntitoimintaa. 
Maskun huonekaluketjun omistaja 
Toivo Sukari opetteli kaupankäyn-
nin lakeita myymällä sianporsaita. 
Tavaraketju Kärkkäistä pyörittävä 
Juha Kärkkäinen kierteli aikanaan 
linja-autolla Pohjois-Suomen mark-
kinoita ja toreja. Oululainen Lauri 
Kela oli nuoruudessa tunnettu to-
rikauppias, joka rakensi Oulun kes-
kustaan kiinteistön, joka tunnetaan 
nykyisin Anttilan tavaratalona.

Pienyritystoiminta vaatii rohke-
utta, riskinottoa, stressinsietokykyä 
ja sinnikkyyttä. On totuttava sii-
hen, että päähän potkijoitakin löy-
tyy. Silti yrittäjyys on palkitsevaa. 
Se antaa sisältöä elämään, vaikka 

aina se ei takaa palkansaajan ta-
soista toimeentuloa eikä eläkeker-
tymää.

Monet yrittäjät ovat henkilöitä, 
jotka haluavat työskennellä itsenäi-
sesti, ja heidän luonteelleen eivät 
sovi säännölliset työajat ja palkka-
tulo.

On ilo nähdä kuinka moni pien-
yrittäjä saa merkittävän toimeen-
tulon lisän messutapahtumista. 
Hyötyjänä on alkutuottajien lisäk-
si koko talousalue. Lisäksi Utajärvi 
saa tunnettavuutta palvelu- ja kesä-
matkailupaikkana.

pentti parviainen
torikauppias ja 
kalatalousyrittäjä

Oulujoen messut jatkavat Utajär-
ven Kivimessujen jo 80-luvulla 
aloittamaa perinnettä. Utajärven 
Yrittäjät ry on nyt toista kertaa mes-
sujärjestäjänä ja yhdistyksen sihtee-
ri Sirpa Komminaho kertoo, että 
messujen nimi haluttiin vaihtaa, sil-
lä yleismessuille oli kysyntää.

- Tänä vuonna järjestelytyöt su-
juivat helpommin kun meillä oli 
viime vuodelta kokemusta ja pää-
simme aloittamaan järjestelyt ai-
emmin. Silti tuo aika on hurahta-
nut kovin nopeasti. Torstaina alkaa 
kaikista kovin rupeama talkoiden 
merkeissä, Komminaho kertoo.

Kivimessut järjestettiin ensim-
mäisen kerran 80-luvun puolella ja 
jatkuivat Utajärvellä kesän koho-
kohtana vuoteen -98 saakka. Idea- 

oulujoen messut ovat jatkumoa kivimessuille
sekä toiminnan miehenä oli Matti 
Häkli, joka tuolloin oli muutaman 
vuoden toiminut kivialan yrittäjä-
nä ja harrastajana. Kävijöitä oli par-
haimmillaan yli kymmenen tuhat-
ta!

Tapahtuman idea otettiin jälleen 
esille viidentoista vuoden tauon jäl-
keen, kun VIEHE Oulujoki-hank-
keen puitteissa haluttiin herätel-
lä vanhojakin tapahtumia takaisin 
eloon. Hankkeen työntekijä Heik-
ki Haverinen oli mukana herättä-
mässä tapahtumaa henkiin. Hän on 
myös kahtena viime vuonna aut-
tanut järjestelyissä sekä opastanut 
yrittäjäyhdistystä ottamaan veto-
vastuun tapahtumajärjestelyistä. 
Tavoitteena olisi tehdä tapahtu-
masta jokavuotinen perinne.

Utajärven yrittäjien hallituksen sekä messujen järjestelytoimikunnan jäseniä koolla kesäkuussa; mikko kemi-
lä, heidi mäntylä, markku mustonen, asko merilä, maritta ja ilpo aksila, raija robinson ja sirpa komminaho.
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Näyttelyalueelle tulee myös rom-
petori, jossa myydään kaikkea 
maan ja taivaan väliltä. Kuka ta-
hansa voi tulla myymään ylimää-
räiset esineensä rompetorille: Toi-
sen roska on toisen aarre. Myös 
ammattimyyjät ovat mukana.

Messuilta voit saada mukaasi 
muiston Utajärven juhlavuodesta, 
sillä kahden euron hintaan kävijöil-
lä on mahdollisuus lyödä oma Uta-
järven juhlavuosikolikko.

Mikko Kiuttu opastaa messu-
vieraita jälleen miljardien vuosien 
matkan maapallon synnystä nyky-
päivään Utajärven kivipuistossa. 
Kierrokset pidetään sekä lauantai-
na että sunnuntaina iltapäivisin.

Sunnuntai on myös kansainväli-
nen pop up-ravintolapäivä, jolloin 
kuka tahansa voi perustaa ravin-
tolan päiväksi. Markkina-alueelta 
tai sen lähistöstä voi siis löytyä mo-
nenlaista purtavaa nälkäisille.

tanssia ja teatteria!
Lauantai-iltana tanssitaan Nuoriso-
liikuntatalolla, kun Utajärven pai-
kallinen tanssitrio Serkkuset tah-
dittaa väliyön messutanssit kello 21 
alkaen. Paikalle kannattaa tulla ai-
kaisemmin, jo kello 19, sillä ammat-

JulkaisiJa:  utajärven Yrittäjät ry
VastaaVa toimittaJa: markku Juntunen 
toimittaJat: 
Jenny kärki/Vkk-media oy,  040 910 0852
Heimo turunen/Vkk-media oy,  0400 385 281
anna-liisa Valtanen

Utajärven Yrittäjät rY:n kUntantama 
OUlUjOen messUt -lehti elOkUU 2015
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ilmoitusmYYnti:
markku kemppainen/Vkk-media oy
Heimo turunen/Vkk-media oy
siVunValmistus: Eila lahtinen/Vkk-media oy
PainoPaikka: 
suomalainen lehtipaino oy kajaani

monipuolista ohjelmaa

peetu-pelle hauskuttaa lapsia kum-
panakin messupäivänä.

jokaisen messulipun ostaneen kä-
vijän kesken arvotaan tämä skoot-
teri.

lauantai-iltana nuoriso-liikuntatalolla paikallinen tanssitrio serkkuset 
tahdittaa väliyön messutanssit.

Oulujoen messut Utajärven jäähallilla avaa oven-
sa lauantaina 15.8. kello 10 ja messuhulina jat-
kuu sunnuntaille, kello 17 saakka.  Tiedossa on 

runsaasti esittelyjä, tapahtumia, luentoja, hyvin-
vointia ja hauskuutta. Kaikkien pääsylipun lunas-
taneiden kesken arvotaan noin 500 euron arvoi-

nen skootteri.

titanssijat Lea ja Raimo Haapasalo 
opettavat oikeat tanssiaskeleet väli-
yön tanssijoille.

Mainetta niittänyt Niskanky-
län nuorisoseuran näytelmäryh-
mä tulee esittämään kesän perin-
nenäytelmiä molempina päivinä. 
Näemme tuokiokuvia hiihtäjäle-
gendastamme Aitamurrosta ja pe-
rinnerunoilija Kukkoslukkarista.

kaikkea kivaa lapsille!
Perheen pienimmille riittää mes-
suilla nähtävää ja koettavaa, sil-
lä tällä kertaa mukana on myös 
Christer´s Tivoli! Lapset pääsevät 
hurvittelemaan karusellissa, pomp-
pimaan nallepomppulinnassa ja 
koettelemaan taitojansa eri peleis-
sä.

Hauska Taikuri Peetu- pelle on 
tulossa messuille ilahduttamaan 
lapsia ja lapsenmielisiä. Peetu-Pelle 
on tuttu näky monista tapahtumis-
ta. Huumorilla höystetyssä esityk-
sissä saatetaan nähdä myös ripaus 
taikaa! Esitykset lauantaina klo 12 
ja 14 sekä vielä sunnuntaina klo 12. 

Lisäksi 4H-kerho tulee messuil-
le pitämään lapsiparkkia. Luvassa 
on kasvomaalausta ja muuta mu-
kavaa. 

messuillaOulujoen

Christer´s tivolin laitteet tarjo-
avat kivaa tekemistä perheen 
pienimmille.
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Utajärven Katsastus
• Katsastus • Rekisteröinti • Vakuutukset

TerveTuloa!

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

Konetien Katsastus Oy

www.avainasemat.fi

Nyt VOit Katsastaa autOsi utajäRVellä!

vehnä-, ohra- 
ja ruisjauhot 

pohjoisen viljasta
myös luomuna

www.kinnusenmylly.fi Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

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!

Koe maalaiselämää Merilässä!

Tarjoamme erilaisille ryhmille 
tilaisuuden tulla viettämään virkis-
tyspäivää Merilän Kartanon tiloihin. 
Otattehan yhteyttä, niin voimme 
suunnitella ryhmällenne sopivaa 
ohjelmaa. Tai vietä unohtumatto-
mat juhlat ihanassa maalaisym-
päristössä. Räätälöimme tilausuu-
teenne juuri Teille sopivan paketin.

KoKouspalvelut
Juhlapalvelut
virKistyspäivät
MaJoitus

Merilän Kartano
Meriläntie 1, 91600 Utajärvi
050 3820206
merilan.kartano@utanet.fi
www.merilankartano.com

oulujoen messut  15-16.8.2015
Utajärven jäähallissa

näytteilleasettajat:

anemonen vuokko niemi   
 korvakoruja, riipuksia,  
 kaulakoruja ja rannekoruja 
artiino oy   
 puhdistusmenetelmä, terveystuotteita 
edustusliike paula lintupuro  
 teflonsuoja silitysrautoihin 
eija siuruainen   
 tipilaukku 
elega oy   
 suomen fiksuin keittiöremontti 
infokartta oy 
invera oy ja insinööritoimisto intova oy   
 rakennus- ja maarakennuspalvelut,  
 ennakkomarkkinoinnissa olevat asuntokohteet,  
 rakennus- ja jätevesisuunnittelupalvelut  
 sekä jätevesijärjestelmätuotteet 
irma tuohino   
 magneettikoruja ja käsitöitä 
jaana moilanen  
 käsityöt 
kari j. hartikainen oy 
kivigalleria j & j   
 korukivet, kivikorut, mineraalit, fossiilit,  
 himalajan suolatuotteet ja -lamput 
korundi aino peltonen  
los Coyotes ranch 
maire seutu  
 kiviä, korutarvikkeita 
mesacos oy  
 ruusujuurista valmistetut ravintolisät,  
 ärmätin nokkostuotteet ja marjarannikon tuotteet 
muhoksen lääkintävoimistelu   
 Fysiolaiffin ja liikuntakeskus laiffin toiminta 
oivalluspelit Finland   
 oivalluksen pelit ja lelut, hunaja,  
 oriflamen milk and honey kosmetiikkasarja 
ossi nieminen   
 kivialan tuotteet, fossiilit, helmet ja sormukset ym. 
osuuskunta Yrttiaika    
 yrteistä valmistettuja hyvinvointituotteita  
 ihmisille ja eläimille 
oulun suutarinliike juha saarenpää 
runon ja laulun duetto 
salla rahja   
 Fitline ravintolisät 
saneeraus-palvelu ovilla oy   
 kodin kiintokalusteet 
sarekpalvelu oy  reino kämäräinen 
sari tervo  
 Forever living products yrityksen  
 aloe vera tuotteet 
sirkka kallio-hietikko   
 käsitöitä 
suomen terveysmaailma oy   
 duqem - hyvänolon tuotteet,  
 Casada – hierontatuotteet 
tmi anne hamari   
 oriflame kosmetiikka 
tmi anne mikkonen  
 kukkarot, kukkarolaukut ym. käsityöt 
tmi matti v. laatikainen  
 puhelinkuoria, laukkuja, helmityöt 
tmi napikas marita eskola 
utajärven kunta, mökkiläiset ja puu-uta hanke 
utajärven käsityöpuoti   
 käsityöt, puutyöt 
utajärven maa- ja kotitalousnaiset 
 proagria oulu, superruokaa pohjolasta – hanke 
utajärven osuuspankki 
utajärven perussuomalaiset 
utajärven seurakunta 
utajärven Yrittäjät ry   
 yrityskummitoiminta, Utajärven yrittäjät  
 ja suomen yrittäjät toiminta, arpajaiset 
Willi-koru maria Wunsch-ryhänen  
 itse tehtyjä koruja 
 
Ulkotiloissa 
Christer´s tivoli  
 lapsille tivolilaitteita ja muuta hauskaa

Utajärven Yrittäjät ry järjestää Rompetorin 
Utajärvellä jäähallin  ympäristössä 

lauantaina ja sunnuntaina 
15-16.8.2015, la 10-18,  su 10-17

utajärven 

ROMPETORI 
15-16.8.2015

osoite: koulutie 6 , 91600 Utajärvi

alueelle on 
pääsymaksu yleisölle

rokUanhovilla tapahtUU

www.rokuanhovi.fi | www.facebook.com/rokuanhovi

rokUanhovi jaakonjärventie 43, 91670 rokUa p. 0105014420

pe 7.8.  tanssikaraoke klo 21 alkaen. lippu 5€
la 15.8.  jarmo malila & täysikuu, tanssit klo 21 alkaen. 
 hovitanssit alkavat 28.8.!
pe 28.8.  hovitanssit, 
 hallitseva tangokuningas aki samuli. lippu 15€
pe 25.9.  hovitanssit, 
 heidi pakarinen. lippu 15 €.
la 10.10.  karaoke amateur Champion - 
 Uusi kansainvälinen karaokekilpailu. 
 lippu 5€
 osakilpailu rokuanhovilla klo 21 alkaen.  
 lisätiedot www.penankaraoke.fi 
la 24.10.  stand-up klubi 
 iikka kivi ja peter sapiano. 
 ilta jatkuu levytansseilla. lippu 10 €.
pe 30.10.  hovitanssit, 
 leif lindeman. lippu 15€.
pe 27.11.  hovitanssit, 
 johanna pakonen. lippu 15€.
pe 11.12.  stand-up klubi 
 iikka kivi ja tommi ylimäinen. 
 ilta jatkuu levytansseilla. lippu 10 €.

tarkempi ohjelma ja muut tanssi- ja karaokeillat sekä 
ajankohtainen tieto löytyy nettisivuilta www.rokuanhovi.fi 

parhaimmat pikkujoulut vietetään rokuanhovilla! 
reseptinä hyvä seura, mainio ohjelma, toimiva tanssilattia 

ja puhtaan lähiruuan ainekset

lisätiedot ja varaukset sales@rokuanhovi.fi  tai 010 5014 420
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Rotikantie 7 91640 Särkijärvi

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

Jurvelinin Puutarha
•	 Vihannesten	ja	kukkien	taimet
•	 Amppelit
•	 Ruukkukukat
•	 Monivuotiset	perennat,	puut	ja	pensaat

s
Perussuomalaisten kansanedustajat 

tavattavissa oulujoen messuilla 
Perussuomalaisten osastolla: 

ville vähämäki 
sunnuntaina 16.8.

pirkko mattila 
lauantaina 15.8.

perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä

Utajärven Yrittäjille tapah-
tumajärjestäminen on suu-
ri osa toimintaa ja Oulujoen 
Messujen eteen tehty työ on 
vuoden suurin voimanpon-
nistus. Mukana järjestelyissä 
on metsäkoneyrittäjä Mark-
ku Mustonen, joka on yksi 
yhdistyksen aktiivijäsenistä. 
Hän kehuu yrittäjäyhdistyk-
sen porukkaa aktiiviseksi ja 
oikein mukavaksi.

- Toki kaikista aktiivisin 
ydinporukka on melko pie-
ni, mutta sitäkin tiiviimpi. 
Tapahtumajärjestäminen on 
minulle mieluisaa yhdessä-
oloa, kun iltariennoissa käy-
minen ei kiinnosta juurikaan. 
Lisäksi samalla saa järjestää 
muille mieluisaa tapahtumaa 
ja kyllähän nämä Messut 
tuovat samalla vähän vipi-
nää kylälle, Mustonen toteaa.

Mustonen on koko ai-
kuisikänsä ollut kiinnostu-
nut yhdistystoiminnasta ja 
politiikasta. Yhteisiin asioi-
hin hän on päässyt vaikut-

tapahtumajärjestäminen on 
mukavaa vastapainoa työlle

tamaan esimerkiksi kunnan-
valtuustossa, tällä hetkellä 
kolmatta kautta. Yhdistys- ja 
luottamustoimet ovat myös 
sosiaalisia paikkoja, mikä 
tuo sopivaa vastapainoa suh-
teellisen yksinäisen työn rin-
nalle.

toisiaan tukevaa 
yritystoimintaa
Vuonna 2000 Mustonen pe-
rusti metsäkoneyrityksen 
veljensä kanssa Metsäkorjuu 
A. & M. Mustonen. Yritys 
toimii enimmikseen Rokua-
Paljakan Metsänhoitoyhdis-
tyksen urakoitsijana. Lisäksi 
Markku Mustonen on mu-
kana lämpölaitosta pyörittä-
vässä Tervatien Lämpö yri-
tyksessä, jossa toimii lisäksi 
Jukka Koistinen ja Juha Moi-
lanen. Yrityksien toiminnat 
tukevat toisiansa, sillä läm-
pölaitos toimii energiapuul-
la.

- Kun kesällä hakkuu-
puolella on hiljaista, voidaan 
keskittyä toimittamaan ener-
giapuuta laitokselle. Meil-
lä on kymmenen vuoden so-
pimus kunnan kanssa, että 
hoidamme lämpöä kuntalai-
sille aina puiden kaadosta 
lähtien savuksi ilmaan. Kun-
ta huolehtii itse lämmönjake-
lusta ja kiinteistökohtaisista 
sopimuksista. Meidän vas-
tuullamme on, että lämpöä 
riittää ympäri vuoden, Mus-
tonen kertoo.

Lämpölaitoksen pyörittä-
minen on tavallaan epäkii-
tollista työtä, sillä kuluttajat 
pitävät toimintaa itsestään-
selvyytenä ja vasta puuttues-
saan se huomataan. Katkok-
sia ei pääse kuitenkaan juuri 
koskaan syntymään. Laitok-
sen toimintaa voi seurata 
älypuhelimien välityksellä ja 
jotkut ongelmat voi korjata-
kin etänä.

jenny kärki

Utajärven yrittäjien yhdistysaktiivi markku mustosen mukaan lämpölaitoksen toimintaa voi 
seurata etänä älypuhelinsovelluksella. kuvat anna-liisa valtanen Hyvän Olon Pisaroita

- kasvohoidot
- käsihoidot
- jalkahoidot
- ripisipidennykset

- suolahuone
- kotikäynnit
- lahjakortit

Vaalantie 21, 91700 Vaala
Sinikka puh: 0400 695 853
hyvaolonpisaroita@gmail.com

RIVITALO I UTAJÄRVI I Anttilantie 4
Uusia laadukkaita rivitalokoteja Utajärven ydinkeskustassa! 
Kaukolämmössä olevia, avarapohjaisia ja valoisia rivitalokoteja, 
kaikissa katettu terassialue kauniilla vesistönäkymällä. *A

- Laadukkaat pintamateriaalit - koneellinen ilmanvaihto LTO
- tietoliikenneyhteydet - vesikiertoiset lattialämmitys 
- huoneistokohtainen varasto  - autokatospaikka
- asfaltoidut piha-alueet - erinomainen sijainti

Esittelyt ja tiedustelut:        
Mari Kuukasjärvi, p. 045 8066200 
mari.kuukasjarvi@aurealkv.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 F i n n  Te r a m i t  O y
Rakentaja

Arkkitehtitoimisto

 
    

Aurea Kodit Oy
Kempeleentie 7B, Oulu

www.aurealkv.fi

Huoneisto huoneselite    koko (m2)     vh (€)
A1, A4, B1, B2 3h,k,kph,s        73     156.950
A2, A3     2h,k,kph,s        55,5     122.100

EN
NAKKO-

MARK
KIN

OIN
TI

Oulujoen Karitsa 
Utajärvi

p.045 678 1667

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

Karitsanlihaa 
suoramyyntinä. 

Toimitus myös Ouluun.

Myös teuraskuljetukset

T:mi J. Mulari
p. 044 297 0741

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

apua kaikkiin
arjen askareisiin!

kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Tervetuloa!
LC Pudasjärvi, Pudasjärven Urheilijat

veden, valon 
ja tulen juhla

la 29.8. klo 20 alkaen 
jyrkkäkosken huvikeskuksella 

pudasjärvellä.
Odotetaan 1500 henkeä mukaan!

tansseissa tanssiorkesteri 

seireenit

Venetsialaiset

Alueella ulkoravintola ja 
3 baaria b-oikeuksin.

Myytävänä kala- ja liharuokaa 
viinin kera.
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tilavia rivitaloasuntoja keskustan tuntumaan
invera oy:n rivitalot raken-
tuvat kauniin jokimaise-
man äärelle.

havainnekuva kahdesta rivita-
losta autokatoksineen, jotka ra-
kentuvat putaalanjoen varteen, 
keskustan tuntumaan.

Antti Vääräniemi kertoo, että 
Invera Oy rakentaa tyylik-
käitä ja laadukkaita rivita-
loasuntoja aivan Utajärven 
keskustaan. Entisellä Sal-
menlan tilalla Putaalanjoen 
varressa on vielä vanhat ra-
kennukset, jotka puretaan 
tänä syksynä ja valmista pi-
täisi olla syksyllä 2016.

Vaikka tontti sijaitsee 
Utajärven keskustan ytimes-
sä, paikka on rauhallinen ja 
puistomainen. Lähimpään 
kauppaan on vain 150 met-
riä ja torille 200 metriä. Kah-
teen rivitaloon tulee yhteen-
sä kymmenen asuntoa, jotka 
ovat sisätiloiltaan väljiä kak-
sioita ja kolmioita. 

- Tontti on kylän parhai-
ta ja jokaiseen asuntoon tu-
lee isot ikkunat joelle päin 
ja takaterassit, joissa kelpaa 
siemailla kahvia aamuaurin-
gossa. Avarat asunnot saa-
vat ilmeensä nykyaikaisesta 
suunnittelusta ja korotetusta 
huonekorkeudesta. Asuntoi-
hin tulee ekologinen ja edul-

linen maalämpö, Vääräniemi 
selostaa.

Invera Oy:n yrittäjäkaar-
ti koostuu kolmesta veljek-
sestä, joiden ammattitaidot 
muodostavat täydellisen tii-
min rakennusalan monipal-
veluyritykselle. Pauli Vää-
räniemi on pitkän linjan 
kirvesmies ja Mikael Väärä-

niemeltä löytyy vahva ko-
kemus maarakennuksen 
suunnittelussa. Antti Väärä-
niemellä on viiden vuoden 
yrittäjätausta Intova Oy:n 
puikoissa.

Yritys on mukana myös 
Oulujoen Messuilla, ja osas-
tolta saa tulla tiedustele-
maan sekä Inveran että Into-

van palveluista. Myös Oulun 
huoneistoketjun Arto Hä-
rönoja saapuu paikalle, joten 
asuntokauppoja voi alkaa 
tunnustella vaikka samoin 
tein. Härönoja hoitaa tar-
vittaessa myös myyntityön 
edelliselle asunnolle.

Jos aprillipäivänä tekee tär-
keitä päätöksiä, se saattaa 
hämmentää läheisiä. Mira 
Kurttilan usko meinasi olla 
koetuksella kun aviomies 
Keijo ilmoitti 1.4.2015 teh-
neensä kaupat Erämaahotel-
li Rokuanhovin kiinteistös-
tä ja yritystoiminnasta. Toki 
totuus valkeni pian, että nyt 
työmaa kasvaa roimasti.

rokuanhovin uusi omistaja kehittää toimintaa
- Meillä on myös Utajär-

vellä maatila, josta löytyy 
maatilamatkailijoille majoi-
tusta, joten laajemman mat-
kailuyrityksen ostaminen 
tuntui luontevalta jatkumol-
ta. Meille päätös ostosta oli 
helppo, kunhan hinnasta 
päästiin sopimukseen, Keijo 
Kurttila kertoo.

Uutta toimintaa piti sa-

man tien alkaa viedä eteen-
päin heti kauppojen jälkeen. 
Remontin kohteeksi pääsivät 
päärakennuksen vastaan-
otto- ja ravintolatilat. Usei-
ta huoneita stailataan uusilla 
kankailla modernimman nä-
köiseksi ja osa huoneista jäte-
tään enemmän retroon kuo-
siin. Kaikki hotellin huoneet 
olivat niin hyvässä kunnos-
sa, ettei suurempaa remont-
tia tarvitse.

- Myös ulkoa laitetaan 
paikkoja kuntoon, mutta ei 
mitään suurellista. Päivitys-
töitä tehdään aina kun uusi 
kehittämiskohta huomataan 
ja ehditään muilta juoksevil-
ta töiltä. Tärkeintä nyt saa-
da perusbisnes rullaamaan. 
Tänä kesänä yllätti että ca-
ravan-alue saatiin myytyä 
täyteen eli kysyntää on. Silti 
edelleen tulee joitakin ihmet-
telyjä, että onko Rokuanho-

rokuanhovin hotellihuoneista osan ilmettä päivitetään mo-
derneilla kankailla.

keijo kurttila yllättyi kun tänä kesänä caravan-alue myytiin loppuun.

vi jälleen auki. Reilun vuo-
den se ehti olla kiinni, Keijo 
kertoo.

rokuanhovin tanssit 
käynnistyneet
Pyörät pyörivät rivakasti ja 
kehitettävää on vielä: Tule-
vaisuudessa aiotaan kehit-
tää läheistä laskettelurinnet-
tä käyttökuntoon ja muitakin 
villejä ideoita piilee takarai-
vossa. Lisäksi Rokuanhovin 
tanssit ovat käynnistyneet. 
Joka kuukauden viimeinen 
perjantai tanssittajana on ni-
mekkäämpi artisti, esimer-
kiksi keväälle on luvassa 
Anne Mattilan ja Arja Kori-
sevan esiintymiset.

- Erehdyin viime syksy-
nä tanssikurssille ja siellä laji 
pääsi puraisemaan. Tanssi 
tarjoaa haasteita sekä muka-
vaa yhteistä tekemistä vai-
mon kanssa. Urheilustakin 
se käy. Jätin kilpahiihdon 
2006 ja sen jälkeen teimme 
2007 kaupat maatilasta. Tori-
non talviolympialaiset olivat 
viimeiset mihin osallistuin, ja 
edelleen tekisi mieli joka päi-
vä lenkille, Kurttila kertoo.

Perheessä on kuusi poi-
kaa ja yksi tyttö, jotka ovat 
iältään 3-15 -vuotiaita. Eli 
vilskettä piisaa yrittämisen 
ja maatilan töiden ulkopuo-
lellakin. Vanhemmista lap-
sista on jo mukavasti apua 
kotipuolessa. Lisäksi Keijo 
mielellään tukee poikiansa 
heidän hiihto- ja laskettelu-
harrastuksissaan.

jenny kärki

keijo kurttila sylissään hilma-tytär. kuva otti anna-liisa val-
tanen pari vuotta sitten.



72015 messut
Oulujoen

2015

Utajärvellä toimiva Sokkelo-
puu Oy valmistaa ja raken-
taa pienrakennuksia pyö-
röhirrestä ja toimittaa ne 
asiakkaalle ympäri Suomea. 
Sokkelopuun Oy yrittäjinä 
toimivat pariskunta Tero ja 
Kaisa Karhu, jotka perustivat 
yrityksen vuonna 2003.

Yrittäjyys on molemmil-
le elämäntapa, jota on teh-
ty suurimmaksi osaksi koko 

rokuan lomahuvilalla vilkas kesä

työiän ajan. Pyöröhirsituot-
teiden lisäksi Sokkelopuu 
vuokraa lomahuvilaa aputoi-
minimellä Rokuan Lomahu-
vilat. Sokkelopuu oli vuosi-
na 2005-2007 jäissä yrittäjien 
laittaessa pystyyn kolman-
nen yrityksen Turjawood 
Oy, joka valmisti puurima-
mattoja lämpökäsitellystä 
männystä. Turjawoodin kol-
mas omistaja osti yrityksen 

Karhuilta, jotka kauppojen 
jälkeen herättivät Sokkelo-
puun jälleen henkiin.

- Tällä hetkellä kaikki hir-
situotteet, jotka saadaan val-
mistettua menevät kaupaksi 
saman tien, Tero Karhu ker-
too.

Kotimaassa on myyntiä 
riittänyt hyvin ja viime vuo-
desta yritys on kolminker-
taistanut myyntinsä. Yri-

tyksen tuotevalikoimaan 
kuuluvat erilaiset pihara-
kennukset liiterit, saunat ja 
autokatokset. Yritys ostaa 
työstämänsä puun pääsään-
töisesti Muhoksen metsän-
hoitoyhdistykseltä. Kaupun-
gille ja metsähallitukselle 
valmistetaan myös ympä-
ristörakenteita matkailu- ja 
virkistyskäyttöön, kuten lin-
tutorneja, siltoja ja laavuja. 
Valmiit tuotteet kuljettaa Yli-
kiiminkiläinen kuljetusliike 
Rekka- Pekka Oy.

Tällä hetkellä yrityksessä 
työskentelee yksi ulkopuo-
linen työntekijä ja syksyllä 
oli tarkoitus palkata toinen 
työntekijä, sillä töitä on riit-
tänyt. Alkuvuoden aikana 
investointiin uusi tuotanto-
linjasto pyöröhirsituotteiden 
valmistukseen, mikä aihe-
utti neljän kuukauden kat-
koksen toimintaan, mutta 
nyt tuotanto jatkuu normaa-
liin tapaan. Suomen huo-
no taloustilanne ei ole nä-

sokkelopuun tuotteista autokatokset ovat erittäin kysyttyjä.

tero ja kaisa karhu pyörittävät myös majoitusyritystä, jon-
ka omistuksessa on 20 henkilön rokuan tähti -lomahuvila.

kynyt pienrakentamisessa, 
sillä liiterit ovat menneet hy-
vin kaupaksi. Työn kyselijöi-
tä on ollut tänä kesänä jopa 
normaalia enemmän.

Rokuan Lomahuvilat 
vuokraa Rokualla 20 henki-
lön Rokuan Tähti -lomahu-
vilaa. Lomahuvilan käyttä-
järyhmiin kuuluvat erilaiset 
ryhmät, yritykset vuokraa-

vat kokoustarkoituksiin sekä 
yksityiset asiakkaat virkis-
tyskäyttöön. Huvilalle on 
riittänyt vuokraajia koko 
kesän vilkkaasti. Vuokrat-
tavana on myös 20 hengen 
Tähtisavu-savusauna ylelli-
syyksineen.

jenni rissanen

lähiruokaryhmä tuo asiakkaat lähelle tuottajaa

Utajärveläinen lammastilallinen riikka juntunen saapuu 
aina hyvillä mielin reko-ryhmän kokoontumisiin.

tyytyväiset asiakkaat lähte-
vät reko-lähiruokaryhmän 
tapaamisista kädet täynnä 
puhtaita lähialueiden tuot-
teita.

Päivittäistavaraketjut käyvät 
alati suurta hintakamppailua 
keskenään, ja ”halpuuttavat” 
tuotteitaan. Tämän kehityk-
sen myötä ruuantuottajille 
jää yhä vähemmän käteen 
tehdystä työstä. Oulun seu-
dulla lähi- ja luomuruokien 
tuottajat ovat järjestäytyneet 
Facebookissa REKO lähi-
ruokaryhmäksi, joka tarjoaa 
mahdollisuuden asiakkaalle 
ostaa tuotteet suoraan tuotta-
jalta. REKO ryhmiä on koko 
maassa yli 50.

Ryhmään kuuluu lähes 
3000 jäsentä ja muutamia 
kymmeniä lähiruokatuotta-
jia Oulun seudulta. Väki ko-
koontuu kahden viikon vä-
lein Kastellin vanhan koulun 
pihalle, ja asiakkaat saavat 

ostaa tilatut tuotteet suoraan 
tuottajan autosta tai myynti-
pöydästä.

Utajärveläinen lammasti-
lallinen Riikka Juntunen on 
kokenut systeemin hyväksi, 
sillä suoramyynnillä asiakas 
saa tuoreen tuotteen ja tuot-
taja saa hyvän hinnan tuot-
teelleen ilman välikäsiä.

Juntusen omistamalta Ou-
lujoen Karitsa -lammastilal-
ta löytyy yhteensä 150 texel 
lammasta karitsoineen, jotka 
rodultaan sopivat lihantuo-
tantoon.

- Lampaiden määrä on 
nyt maksimissaan. Määrä 
on pieni, mutta lihan suora-
myynti ja lampaan hyödyn-
täminen kokonaisvaltaises-
ti mahdollistaa kannattavan 
liiketoiminnan pienemmällä-
kin määrällä eläimiä. REKO-
ryhmän säännölliset kokoon-
tumiset turvaavat tasaisen 
kysynnän ympäri vuoden, 
Riikka kertoo.

Hän otti ensimmäiset 
omat lampaat 2011, mikä 
tuntui luontevalta sillä hän 
on aina pitänyt eläimistä. Li-
säksi tilan perustaminen oli 
hyvä keino työllistää itse-

ään kun perhe halusi lasten 
vuoksi muuttaa Utajärvelle, 
takaisin Riikan kotipaikka-
kunnalle.

porokoira apuna 
paimentamisessa
Tällä hetkellä Riikka pyörit-
tää lammastilaa yksin sivu-
toimisena yrittäjänä. Apuri-
na hänellä on lapinporokoira 
Bindi. Koira on vielä nuori ja 
harjoittelee vasta paimenta-
maan karjaa, mutta vaikut-
taa erittäin lupaavalta.

- Karitsoita eli alle vuoden 
ikäisiä lampaita on 90, joiden 

liikuttelu ilman koiraa oli-
si aikaa vievää ja haastavaa. 
Lampaat oppivat luottamaan 
paimenkoiraan, joka työs-
kentelee rauhallisesti. Kaikki 
koirat eivät sovellu paimen-
tamiseen, sen on liikuttava 
rauhallisesti ohjaajan hallin-
nassa, Riikka kertoo.

Apua paimenkoiran kou-
luttamiseen Riikka on saa-
nut muhoslaiselta Anu Mus-
toselta, jolla on Koirakoulu 
Merkilliset. Riikka ja Anu 
järjestävät yhteistyössä pai-
mennusleirejäkin, asiakkaita 
koirineen saapuu oppiin ym-
päri Suomen.

- Myös kauempaa väki 
on innostunut tulemaan mu-
kaan. Monet valittelevat, 
että lammastiloja, joihin sai-
si mennä harjoittelemaan 
paimennusta, ja koulutus-
ta tarjoavia tahoja, on han-
kala löytää. Toisaalta se on 
hyvin ymmärrettävää, sillä 
osaamaton koira ja ohjaaja 
voivat saada paljon tuhoakin 
aikaan ilman asiantuntevaa 
kouluttajaa. Koulutuksen on 
edettävä rauhallisesti - myös 
paimennettavien eläinten 
hyvinvointi huomioiden.

jenny kärki

karitsat häkitetty laitumella punnitusta varten. Urakassa aut-
toivat lapinporokoirat Bindi ja sarre. kuva riikka juntunen

koirat ovat suuri apu riikka juntuselle lampaiden paimenta-
misessa. kuva viime kesän paimennusleireiltä. 
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asematie 2, 91600 utajärvi 
p. (08) 542 1703 050 559 3617

kuntouta@elisanet.fi

Fysioterapiapalvelut utajärven keskustassa

kierrättäminen on

Utacon oy:n sakari kantojärvi kertoo, 
että autojen kierrättäminen vaatii monta 
työvaihetta. kuva jaakko kantojärvi.

Utajärveläinen yritys Utacon 
Oy on erikoistunut metal-
likierrätykseen, joka kerää, 
lajittelee ja jalostaa metalli-
romua teollisuuden raaka-ai-
neeksi. Utacon Oy yrittäjä Sa-
kari Kantojärvi on toiminut 
metallikierrätysalalla vuo-
desta 1974. Hän on oppinut 
alan käytännön opetuksella, 
sillä alan koulutuksia ei var-
sinaisesti ole olemassa. 

- Tähän työhön oppii vain 
käytännön työllä ja vaati te-
kijältään työturvallisuus- ja 
tulityökoulutuksen ennen 
työn aloittamista, Kantojär-
vi kertoo.

Tällä hetkellä yrityksessä 
työskentelee viisi ulkopuo-
lista työntekijää, jotka erot-
televat mekaanisesti metallia 
sekä noutavat metalliromua 
niin yksityisiltä, yrityksiltä 

kuin maatiloiltakin. Kierrä-
tyskeskus sijaitsee Mustik-
kakankaan teollisuusalueella 
Utajärvellä ja toimialueeseen 
kuuluu Koillismaa, Pohjois-
Pohjanmaa ja Pohjois-Savo. 
Kalustoon kuuluu kolme pe-
rävaunullista kuorma-autoa 
ja yksi pienempi kuorma-au-
to, jotka noutavat metalliro-
mua toimialueilta.

Kierrätyskeskus ottaa 
vastaan erilaista metalliro-
mua sekä romuautoja. Uta-
con Oy toimiikin Suomen 
Autokierrätys Oy:n virallise-
na vastaanottopisteenä.

- Heinäkuussa voimaan 
tullut autojen romutuspalk-
kio on kiinnostanut ihmisiä 
ja kyselyjä tuleekin melkein 
päivittäin, vaikka vielä ro-
mutettavia autoja ei ole nor-
maalia enempää näkynyt ro-

muttamolla ehkä vaikutus 
näkyy paremmin syksym-
mällä Kantojärvi kertoi.

Autojen kierrättäminen 
vaati monta eri työvaihetta 
sekä kokemusta eri metalli-
laaduista. Autosta esimer-
kiksi talteen otetut öljyt me-
nevät öljynkierrätykseen, 
autonrenkaat ja akutkin 
haetaan omiin pisteisiinsä. 
Kierrätyksestä tehdään ym-
päristöraportti Pohjois-Poh-
janmaan ympäristöviran-
omaisille, jotka tarkkailevat 
tarkasti kierrätysmääräyksi-
en toteuttamista ja yrityksellä 
onkin ympäristöviranomais-
ten myöntämä ympäristölu-
pa metalliromun käsittelyyn 
ja varastointiin. 

Terästeollisuuteen kel-
paava metalliromu toimite-
taan leikkuriasemille, mistä 

ne viedään terästehtaille. Ro-
muautot toimitetaan murs-
kalaitoksille, joita löytyy 
Suomesta useampia.

Utacon Oy onkin merkit-
tävimpiä metalliromun ke-
rääjiä Oulun ja Kainuun ta-
lousalueella ja ala on koko 
ajan kasvusuunnassa. Kier-
rättäminen on lisääntynyt 
ihmisten keskuudessa ja yk-
sityiset asiakkaat tuovatkin 
usein romuja suoraa kierrä-
tysalueelle, missä on asiakas-
neuvoja palvelemassa joka 
arkipäivä. Kierrättäminen 
on luonnonystävällinen teko 
ja aina parempi vaihtoehto, 
kuin romujen luontoon jättä-
minen.

jenni rissanen

vihreä teko

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

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:

Puh. 050 329 0308
Koulutie 6 B 3, Vaala

Jaana Tiala
Hermoratahieroja

Myös intialainen päänhieronta

BoBCaT-TYÖT  
TeLa- Ja pYÖrÄ-aLuSTaiSiLLa koNeiLLa 
uTaJÄrVeLLÄ Ja LÄHikuNNiSSa

ratatie 2, 
utajärvi
p. (08) 542 1499
Seppo Hartikka: 
050 5444 905

LVI ja Konehartikka Oy

Invera Oy rakentaa tyylikkäitä ja laadukkaita rivitaloasuntoja Utajärven keskustaan

• Avarat ja väljät sisätilat jokinäkymällä Putaalanjoelle
• Rauhallinen, tilava ja kaunis puistomainen tontti            
• Huoneistokohtaiset autokatospaikat 
• Runsaasti varasto- ja säilytystilaa

Invera Oy | Komulantie 5, 91600 Utajärvi | antti.vaaraniemi@invera.fi

52,2 m²  vh. 117 900 €
2h + k + kph + s
75 m² vh. 164 900 €
3h + k + kph + s + wc

Kysy lisää ja varaa omasi!
040 142 4146     Antti
050 413 8519  Mikael

Ennakkomarkkinoinnissa

As Oy Utajärven Salmelanranta, Vanhatie 45 Utajärvi    

Asu joEnrAnnAllA rivitAlossA

tule tutustumaan asuntoihin ja kaikkeen 
toimintaamme messuosastollemme!

52,2 m² vh. 117 900 €
2h + k + kph + s
75 m² vh. 164 900 €
3h + k + kph + s + wc

kysy lisää ja varaa omasi!
oulun huoneistoketju
arto härönoja 
p. 0400286896
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käsityöpuoti toimii 
vapaaehtoisten voimin

kyllikki häikiö esittelee käsityöpuodin tuotteita, joissa on myös hänen tekemiään liinoja. 

Utajärveltä löytyy useita ah-
keria käsitöiden tekijöitä, ja 
he ovat kehittäneet yhteisen 
tavan saada tuotteensa esille. 
Useat paikalliset käsityöläi-
set löivät voimavarat yhteen, 
ja pyörittävät vapaaehtois-
voimin Utajärven keskustas-
sa toimivaa käsityöpuotia. 
Myyjät ovat itsekin kaikki 
käsityöläisiä ja he myyvät 
pääasiassa paikallisten teki-
jöiden tuotteita.

Käsityöpuoti toiminta al-
koi käsityöyhdistyksen ni-
mellä 1998, jolloin puo-
din tilat keskustasta otettiin 
käyttöön ja pian sen jälkeen 
toiminta muutettiin Utajär-
ven Tilikku Osuuskunnan 
nimille. Osuuskunta on erin-
omainen tapa saada monta 
pientä tekijää tuomaan tuot-
teensa yhdessä suuremman 
asiakaskunnan saataville.

Puheenjohtaja Aila Lotvo-

nen vastaa toiminnasta yh-
dessä hallituksen viiden jäse-
nen kanssa ja jäseniä on noin 
20 käsityöläistä. Käsityöpuo-
tia pitää auki arkisin kuu-
si eläkkeellä olevaa Tilikku 
Osuuskunnan jäsentä ja yksi 
puodin vapaaehtoisista myy-
jistä on hallituksen jäsen Kyl-
likki Häikiö, joka hoitaa puo-
tia kerran viikossa.

- Käsityöpuodissa jokai-
nen vapaaehtoinen pyrkii 

työskentelemään kerran vii-
kossa kello 8-17 arkipäivinä, 
vaikka joskus työaikoja so-
vitellaan sairaustapausten ja 
muiden menojen mukaan, 
Häikiö kertoo.

Häikiö kertoo kutovan-
sa myyntiin villasukkia ja 
villashaaleja. Puodista löy-
tyy 40 käsityöläisen tekemiä 
naisten ja lasten vaatteita, 
tilkkutöitä, liinoja ja paljon 
muuta. Löytyypä valikoi-

masta myös Ranualaisen sa-
vipajan tuotteita. Liikkeen 
laajennettua myyntiin tulivat 
kankaat ja ompelutarvikkeet 
sekä puodin kautta pystyy ti-
laamaan ompelupalveluita.

Käsityöpuodilla ei ole eri-
lisiä nettisivuja, sillä sen yl-
läpitäminen vaatisi tietotek-
niikan osaavia nuorempia 
vapaaehtoisia. Häikiö toi-
voisikin nuorien enemmän 
kiinnostuvan osuuskunnan 

toiminnasta ja tulevan roh-
keasti mukaan.

Utajärvellä järjestetään 
Oulunjoen messut 15.–16.8. 
ja tänäkin vuonna Tilikku 
Osuuskunnan käsityöpuoti 
on mukana. Puodin väki oli 
messuilla mukana jo silloin, 
kun ne alkoivat toripäivinä.

jenni rissanen
kuvat jenny kärki

käsityöpuodin valikoimasta 
löytyy muun muassa lasten-
vaatteita veikeillä kuoseilla.

Yhdistysten työ on tärkeää – monelta eri kannalta

markku juntunen on Utajärven yrittäjien uusi puheenjohtaja. kuva jenny kärki

Tämän vuoden alusta Uta-
järven yrittäjien uutena pu-
heenjohtajana aloitti Mark-
ku Juntunen, jolla on hänen 
omaa nimeään kantava kul-
jetusliike. Hän on ollut yh-
distyksen hallituksessa lähes 
yhtä kauan kuin on ollut yrit-
täjänä, yli kymmenen vuotta.

- Meillä on oikein hyvä 
porukka, jonka kanssa on 
mukava tehdä töitä. Ja tärke-
ää on myös, että rinnalla on 
hyvä sihteeri. Hän sen suu-
rimman työn tekee, niin kyl-
lä itsellä kelpaa olla mukana. 
Kiitokset siis aktiiviselle sih-
teerillemme, Juntunen kiitte-
lee Sirpa Komminahoa. 

Juntunen korostaa yhdis-
tystyön tärkeyttä monelta eri 
kannalta. Suomen Yrittäjät, 
johon Utajärven yrittäjäyh-
distyskin kuuluu, ajaa aktii-
visesti valtakunnan tasolla 
pienyrittäjien etua ja ilman 
jäsenmaksuja edunvalvonta-
työ ei olisi mahdollista.

- Laki voisi pitää myös 
enemmän pienen yrittä-

jän puolta, sillä vaikka työl-
listämme eniten Suomessa, 
yrittäjän eläkekustannukset 
ovat kohtuuttomat ja yrittäjä 
on vailla sosiaaliturvaa, Jun-
tunen valittelee.

Suomen Yrittäjien jä-
senetujen ansiosta yrittäjä 
saa tarvitessaan neuvontaa 
ja lakiapua. Lisäksi paikalli-
nen yrittäjäyhdistys on jär-
jestämässä tapahtumia, ku-
ten Oulujoen messuja, jotka 
tuovat elämää pitäjään.

- Totta kai hartiat ovat le-
veämmät mitä enemmän vä-
keä on mukana. Utajärven 
yrittäjäyhdistyskään ei ole 
vielä täynnä, joten mukaan 
saa tulla, Juntunen naurah-
taa.

Lisäksi SKAL ry:n eli Suo-
men Kuljetus ja Logistiik-
ka yhdistykseen. Juntunen 
on vakuuttunut että ilman 
SKAL:n toimia, Suomessa ei 
olisi enää kannattavaa kuor-
ma-autoliikennettä, sillä EU 
on tuonut alalle monia toi-
mintaa hidastavia pykäliä.

Juntunen alkoi nykyiseen 
työhönsä maitoautoyrit-
täjäksi yli 10 vuotta sitten. 
Tätä ennen hän oli -80 luvul-
la maatalousyrittäjänä, joten 
maidon koko matka pellol-
ta purkkiin on tullut hänel-
le erittäin tutuksi uransa ai-
kana. 

Yrityksensä tärkeimmäk-
si voimavaraksi Juntunen ni-
meää uskollisen ja pätevän 
henkilökuntansa. Myös, kun 
kotona on asiat kunnossa, 
niin sitä jaksaa rallattaa. Sii-
tä kiitokset vaimolleni Maa-
ritille, sekä omalle nuorisol-
le, jotka aina auttelevat, kun 
on tarvetta. Yrittäjän itsensä 
lisäksi firma työllistää vaki-
tuisesti neljä henkilöä. Kak-
si autoa kulkee Valion hom-
missa, joista toinen on ns. 
vara-auto, jos jollakin sattuu 
auto hajoamaan. Hätätapa-
uksessa pitää olla heti valmis 
lähtemään, sillä maito pitää 
saada tuoreena jatkojalos-
tukseen.
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utahalli@utanet.fi

Remonttipalvelu 
erityisesti kostean 
tilan remontit

Utahalli
Puh 0500 588 080

VTT märkätilasertifikaatti

Joni Tervo
040 563 3346
Simo Paavola
044 562 2701

Lämpötie 6,
91600 Utajärvi

www.utajarvenautohuolto.fi/

Utajärven
aUtohUolto oy

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

Puh. 044 020 7097
www.kakaravaara.fi

Lianjärven rannalla
Rokuan Healt&Span lähellä

Kakaravaaran loma-asunnot

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

www.suomalainenlehtipaino.fi

mökkeily 
kuuluu kesään

Lianjärven rannalla Rokual-
la sijaitsee vuokrattavat Ka-
karavaaran loma-asunnot, 
jotka ovat olleet koko kesän 
lomalaisten ahkerassa käy-
tössä. Utajärveläiselle yrittä-
jälle Raija Robinsonille kesä 
on ollut hyvin kiireinen.

Robinson on noin seitse-
män vuoden ajan vuokran-
nut loma-asuntoja, jotka hä-
nen isänsä on rakentanut 
70- ja 80-luvuilla. Aluksi 
kaikki Kakaravaaran loma-
asunnot olivat ainoastaan 
kesäasuttavia, mutta hirsi-
rakenteinen paritalo on sit-
temmin remontoitu talvi-
asuttavaksi. Kakaravaaran 
valikoimaan paritalon lisäksi 
kuuluu myös kaksi pienem-
pää kesäkäyttöistä mökkiä: 
Rantala ja Pikkuhollanti.

- Töitä on niin paljon kuin 
kehtaa tehdä. Nytkin yhden 
mökin rannalla olevasta sou-
tuveneestä oli airot menneet 
rikki, joten ne piti korvata 
uusilla, Robinson kertoo.

Kesät ovat mökkiläisten 
sesonkiaikaa ja silloin mö-
keillä käykin paljon lapsiper-
heitä, syksyisin tulevat mar-
jastajat ja sienestäjät. Talvella 
hiihtoladut houkuttelevat ul-
koilemaan sekä vierailijoil-
le mieluinen on myös lähel-
lä sijaitseva Rokua Health & 
Spa kylpylähotelli.

- Lianjärvestä lähtee myös 
hyvin kalaa ja yksi keskike-
sän mökkeilijöistä oli kir-
joittanutkin vieraskirjaan 

saaneensa 3,5 kilon hauen. 
Tässä työssä tutustuu paljon 
erilaisiin ihmisiin ja työ vaa-
tii tekijältään sosiaalisuutta 
ja järjestelytaitoja, Robinson 
kertoo.

Rokualla järjestettä-
vä kansainvälinen Geo-
park-konferenssi syys-
kuussa tuo mukanaan 
vierailijoita 35 eri maasta, 
joista myös osa majoittuu 
Kakaravaaran loma-asun-
toihin. Kakaravaaran mö-
kit sijaitsevatkin maailman 
pohjoisemmalla Geopark-
alueella, jonka luonnon mai-
semat ovat muokkautuneen 
jo jääkauden aikana.

Yhteistyö eri yritysten 
kanssa tuo tunnettavuut-
ta ulkomaita myöten. Loma-
asuntojen pystyy vuokraa-
maan myös keskusvaraamo 
Supan kautta. Robinson on 
hyvillään yhteistyöstä ja toi-
voo sen tuovan enemmän-
kin aktiivisuutta alueelle. Jo-
kivarren yrityksillä saisi toki 
olla enemmänkin yhteis-
työtä, siitä hyötyisivät kaik-
ki osapuolet. Matkailualal-
la työskentely vaatii paljon 
työtä markkinoinnissa ja Ro-
binson onkin tyytyväinen 
Utajärven kunnan panostuk-
sesta matkailualaan ja sen 
yrittäjiin.

jenni rissanen
kuvat jenny kärki

loma-asunnot sijaitsevat rokualla lianjärven 
rannalla, joka on kirkasvetinen suppajärvi.

loma-asunnoksi vuokrattava paritalo on 
remontoitu talviasuttavaksi.

raija robinson kertoo, että kakaravaara loma-asunnon 
asukkaat nauttivat rantasaunasta, jossa voi vaikkapa näyttää 
perheen lapsille, että näin me ennen vanhaan kannoimme 
ämpäreillä järvivettä saunaan.

kakaravaaran mökkivalikoimaan kuuluu myös pikku-hollan-
ti -mökki, joka on sisustettu sympaattisesti maalaistyyliin.
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kurimon kartanon suuri 
irtaimiston huutokauppa
Kuvassa olevat miehet ovat 
valkoisissa paidoissa ja ha-
tut päässä. Tällä perusteel-
la kuva voisi olla otettu 
seuroista, mutta seuroihin 
otetaan myös vaimot ja tyt-
täret mukaan. Miesten ko-
koontumiselle täytyy löytyä 
jokin muu syy.

Särkijärven kyläpäivänä 
11.7.2015 ja muissakin yhte-
yksissä tätä kuvaa on tutkit-
tu ja tultu siihen tulokseen, 
että nyt on löytynyt Herkoo-
lin kuva. Kuva on suuresta 
huutokauppatilaisuudesta, 
joka on pidetty Kurimossa. 
Kuvan omistaa Jorma Pyyk-
könen ja hän on äitinsä puo-
lelta Kähkösten sukua. Tie-
dämme, että Kähkönen tuli 
Myllyrannasta Kurimoon 
patruuna Backmanin muka-
na ja Kähkönen oli Backma-
nin hevosajuri ja luottomies.

Aikaisemmin ei ole löy-

tynyt valokuvaa Herkoo-
lista, eli ruukin patruuna 
Backmanin rakennuttamas-
ta kartanosta. Särkijärviset 
vanhat miehet Jaakko ja Ree-
ti Jurvanen sekä Eeli Moila-
nen kertoivat 10.4.1968 Hilk-
ka Pasolle Kurimon ruukista 
ja mainitsevat myös huuto-
kaupan, jossa myytiin rau-
taruukin tehdasalueen hir-
sirakennukset ja rautojen 
jäännökset. He kertoivat, 
että ristipytingin eli kontto-
rirakennuksen osti kauppi-
as Räsänen ja siitä tuli komea 
kauppakartano Puolangalle. 
Juorkunan Holapan törmälle 
myytiin komia kouluraken-
nus ja oli muuan Rahikainen, 
joka osti kaikki ruukin rau-
tain jäännökset.

Rautoja ajettiin hevosel-
la talven aika Ouluun. Sär-
kijärven ja Juorkunan ta-
loissa tulee vieläkin vastaan 

esineitä ja huonekaluja, jot-
ka tiedetään ostetun Kuri-
mon huutokaupasta. Pekka 
ja Betty Koskela ostivat Ku-
rimuksen tilan vuonna 1902 
Robert Åkerblomilta. Kaup-
pakirjaan on kirjattu, että 
ostajat saavat myös tehdas-
alueen jäljellä olevat raken-
nukset ja rakennelmat, jotka 
olivat vuokramaalla.

Erkki Hyytisen näytel-
mää ”Tapahtui Kurimossa” 
esitettiin 1970-luvulla suu-
rella menestyksellä Särki-
järven Kurimossa. Kalevan 
toimittaja Ritva Hakkarai-
nen teki silloin jutun, jossa 
kertoo rautaruukin vaiheis-
ta. Hänen mukaansa ruu-
kin irtaimiston suuri huuto-
kauppa pidettiin 1920-luvun 
alussa, jolloin muun muas-
sa suuri vauhtipyörä räjäy-
tettiin. Toimittaja toteaa, että 
ruukin kartanorakennus pa-

loi vuonna 1928. Betty ja Pek-
ka Koskelan perhe oli asunut 
Herkoolissa ja heidän ir-
taimistonsa paloi rakennuk-
sen mukana.

1900-luvun alussa Ku-
rimuksen tilalla asui myös 
useita huonemiesten per-
heitä, joista yksi oli Kähkö-
sen perhe. Ennen vuotta 1928 
Kähkösen perhe oli siirtynyt 
omaan torppaansa eikä tuli 
vienyt heidän vanhoja kuvi-
aan. Tehtaan kirjuri Jaakko 
Aspin perheellä saattoi myös 
olla Herkoolin kuva, mutta 
hänen talonsa Parola ja sen 
irtaimisto paloi Puolangalla.

Ilmoitusta suuresta ir-
taimiston huutokaupasta on 
etsitty, mutta ei vielä löydet-
ty.

anna-liisa valtanen

 kuva on suuresta huutokauppatilaisuudesta, joka on pidetty kurimossa. kuvan omistaa jorma pyykkönen ja hän on äitin-
sä puolelta kähkösten sukua. ruukin kartanorakennus paloi vuonna 1928. ennen vuotta 1928 kähkösen perhe oli siirtynyt 
omaan torppaansa eikä tuli vienyt heidän vanhoja kuviaan.

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

särkijärven kyläseura järjes-
ti 1.8.2015 kaikille avoimen 
retken hailuotoon. paluu-
matkalla otettiin tämä kuva 
hyväntuulisista retkeläisis-
tä. seurueeseen lähti mu-
kaan 53 matkailijaa, mikä oli 
erinomainen saavutus. ky-
läseuran väki myhäili tyyty-
väisenä, vaikka ajankohta 
sattuikin sateiselle päivälle. 
kuvan otti anna-liisa valta-
nen

särkijärven kyläseura hailuodossa

Utajärven kunta järjesti viime kevään aikana perjantaisin hy-
vinvointitansseja kuntalaisille. Helmikuusta toukokuun lop-
puun tapahtuma keräsi yhteensä reilut 500 kävijää, myös ul-
kopaikkakunnilta.

Tanssit jatkuvat syyskuussa Hyvinvointitalolla ja tapah-
tuma halutaan pitää edelleen maksuttomana. Kaikki ovat 
tervetulleita tanssimaan ikään katsomatta, tanssimaan voi 
tulla vaikka villasukat jalassa.

Idea tansseihin tuli karaoketansseissa Merilän Kartanos-
sa viime vuoden lopulla. Pallo tapahtumajärjestämisestä hei-
tettiin Utajärven kunnalle ja asia järjestyi kivuttomasti. Kiitos 
siis myös Utajärven kunnalle sekä aktiivisille talkoolaisille.

- Me itse hurahdimme tanssiin vasta reilut vuosi sitten, 
kun Utajärven yrittäjät järjesti tanssikursseja. Joten kiitos 
kuuluu myös Utajärven yrittäjille sekä tanssikurssien opetta-
jille Lea ja Raimo Haapasalolle. Ilman heidän antamaa kipi-
nää, tuskin hyvinvointitansseja olisi järjestetty tässä muodos-
sa, Maritta Aksila kertoo ja jatkaa:

- Kerran me saimme myös elävää musiikkia, kun paikal-
liset harmonikantaitajat tulivat soittamaan meidän kaikkien 
tanssijoiden iloksi. Tykätty on ollut myös 4H:n pyörittämä 
kahvio, josta pientä maksua vastaan sai virvokkeita tanssin 
lomassa. Jotkut ovat saattaneet tullakin paikalle vain kahvit-
telun, keskustelun ja musiikin kuuntelun merkeissä.

hyvinvointitanssit 
jatkuvat syyskuussa
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Utajärven 150-juhlavuosi on käsit-
tänyt huiman määrän tapahtumia, 
jotka jatkuvat vielä vuoden lop-
puun saakka. Sunnuntaina 5.7. oli 
yksi vuoden kohokohdista, juhla-
päivä, joka alkoi juhlajumalanpal-
veluksella. Kirkko täyttyi ääriään 
myöten ja tapahtumassa oli erityi-
sen mukava tunnelma. Kanttori oli 
koonnut hyvän ohjelman.

Jumalanpalveluksen jälkeen las-
kettiin seppeleet muistomerkille, 
jonka jälkeen muodostettiin kul-
kue, jossa noin 80 ihmistä taivalsi-
vat kylän läpi. Kulkueessa nähtiin 
Utajärvellä vaikuttaneita henkilöi-
tä, sekä historiallisiakin hahmoja, 
kuten tukkimiehiä ja niittytyöläisiä. 
Kulkueen taival päättyi tilaisuu-
teen, jossa paljastettiin taitelija San-
na Koiviston veistämä patsas, jolla 
kunnioitetaan sitä työtä, mitä men-
neet sukupolvet ovat tehneet suo-
malaisen yhteiskunnan hyvinvoin-
nin rakentamiseksi Utajärvellä. 

Koivisto kertoi julkistamistilai-
suudessa, että ajatus teokseeni lähti 
luonnosta - joesta. Ne ovat luoneet 
elämän edellytykset Utajärvelläkin. 
Paikkakunnan historia on pitkä ja 
vaihderikas, jota siivittää ihmisen 
työ. Haasteellisista ja dramaatti-
sistakin vaiheista huolimatta asuk-
kaissa on elänyt tarve luovuuteen 
muun muassa runouden ja musii-
kin kautta. Teoksen materiaaliksi 
valikoitui teräs, joka liittyy Utajär-

utajärven 150-vuotisjuhlavuoden huipennus

ven historiaan. Onhan Utajärvellä, 
Särkijärven kylässä, sijainnut Kuri-
mon järvimalmi ruukki.

pääjuhlan puhujana  
tapani tölli
Varsinainen juhla iltapäivällä oli 
yli kahden tunnin mittainen, mut-
ta ohjelmaa kehuttiin. Puhetta, mu-
siikkia, teatteria ja kepeyttä oli so-
pivassa suhteessa. Juhlapuhujana 
oli kansanedustaja Tapani Tölli, 
joka myös jakoi Kuntaliiton ansio-
merkit 22 henkilölle.

Tölli onnitteli 150-vuotiasta Uta-
järven kuntaa, kunnan luottamus-
henkilöitä, kunnan palveluksessa 
olevia henkilöitä ja kaikkia kunta-
laisia.

- Elämme voimakkaan muutok-
sen aikaa, jonka keskellä on syytä 
kysyä: mikä on kunta ja mikä se on 
tulevaisuudessa. Kunnalla on van-
ha historia ja sen, paikallishallin-
non, juuret ulottuvat kauemmas 
kuin valtion juuret. Lähtökohta 
voidaan ulottaa siihen, kun vapaat 
miehet kokoontuivat käräjäkiville 
ja myöhemmin kirkonmäelle kes-
kustelemaan ja päättämään yhtei-
sistä asioista kenenkään käskemät-
tä. Tässä ovat paikallishallintomme 
ja koko demokraattisen yhteiskun-
tajärjestelmämme yhdet juuret. 
Toimiva kunnallishallinto on ollut 
suomalaisen hyvinvointiyhteiskun-

nan peruspilari ja demokraattisen 
järjestelmämme kulmakivi, Tölli 
kertoi puheessaan.

Tölli myös kertoi seuranneensa 
aktiivisesti viime vuosina Utajär-
ven toimintaa, ja totesi, että se on 

juhlassa saatiin nauttia myös taiteesta, muun muassa kirkkokuoron tarjoaman musiikin avulla. kuva tarja vim-
pari

monessa mielessä edelläkävijäkun-
ta. Jo nyt kunnan toiminta-ajatuk-
sessa on läpäisevänä asiana elinvoi-
ma. Se ei ole vain keskushallinnon 
tai yhden sektorin asia vaan kaik-
kien kunnan toimijoiden yhteinen 

kunnanjohtaja kyösti juujärvi esittelee joen laulu –veistoksen tekijän, taitelija sanna koiviston, yleisölle ja va-
semmalla pentti tuovinen. kuva anna-liisa valtanen

juhlapuhuja kansanedustaja tapani tölli toi terveiset pääministeri juha 
sipilältä, sekä onnittelut suomen kuntaliitolta ja pohjois-suomen alue-
hallintovirastolta. kuva tarja vimpari

asia. Myös sertifioidulla laatujärjes-
telmällä on ollut merkittävä vaiku-
tus koko kuntaorganisaatioon. Tölli 
kehui myös Utajärveläisten yhteis-
henkeä ja halua osallistua päätök-
sentekoon.

juhlassa jaettiin kuntaliiton ansiomerkit yli kahdellekymmenelle henkilölle. kuva tarja vimpari
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Roinilan jokirantatontit
koti keskellä luontoa oulujoen varressa

Roinilan rauhallisuus on taattu kaavoituksella ja isoilla tonteilla, jotka si-
jaitsevat vehreiden peltomaisemin keskellä rajoittuen oulujokeen. Roinilan 
alue tarjoaa sujuvaa arkea, leppoisaa vapaa-aikaa ja kotia keskellä maaseu-
tuelämää.
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. Roinilan uusi omakotialue on oulujoen ran-
nassa noin viisi kilometriä kunnan keskustasta länteen. kunnallistekniikka 
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
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
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
Heidi Honkala 050 568 0620
Työllisyyspalveluvastaava
kauppi Päivi 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 
lkka Pirttikoski 044 019 9598

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

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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Juhlavuositapahtumat jatkuvat musiikin merkeissä torstaina 
20.8., kun saadaan nauttia Illalle -konsertista seurakuntatalol-
la. Laulajana on Satu Lotvonen ja säestyksestä pianolla vastaa 
Markus Vaara.

Konsertti koostuu maanläheisistä liedeistä. Ohjelmistos-
sa on kappaleita eri säveltäjiltä, kuten Sibelius, Grieg, Kuula, 
Kilpinen ja Madetoja. Konserttiin on vapaa pääsy.

Satu Lotvonen on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän 
valmistui Oulun konservatorion musiikkiopistosta kevääl-
lä 2014 ja aloitti opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa mu-
siikkipedagogian linjalla syksyllä 2014. Hänen pääaineensa 
on klassinen laulu ja opettajana on Airi Tokola. Satu on mu-
kana Oulun konservatorion ja OAMK:n oopperaproduktios-
sa Cosi fan tutte, jonka ensiesitys on syksyllä 2016. Satu asuu 
perheineen Utajärvellä.

Markus Vaara on oululainen pianisti, urkuri ja korrepetiit-
tori, eli musiikki- ja tanssiharjoitusten säestäjä ja valmentaja. 
Hän on erikoistunut liedmusiikkiin. Kotikaupunkinsa laulaji-
en lisäksi hän konsertoi säännöllisesti maamme eturivin lau-
lajien kanssa. Kotimaan lisäksi hän on konsertoinut mm. Sak-
sassa, Hollannissa ja Ruotsissa.

historiallista päätöksentekoa
Historialliseen päätöksentekoon pääsee tutustumaan lau-
antaina 22.8. klo 12 Torimakasiinilla, kun pidetään Kunta-
kokous ja kunnanvaltuuston juhlakokous. Kuntakokous on 
kokous, jossa nykyiset kunnanvaltuuston jäsenet tekevät 
1800-luvun loppupuolella Utajärvellä kuntakokouksissa oi-
keasti tehdyt päätökset uudestaan. Vanhoja pöytäkirjoja on 
tutkittu ja niiden pohjalta kirjoitettu käsikirjoitus, jota kun-
nanvaltuuston jäsenet seuraavat. Tavoitteena on tuoda esille 
kuinka ennen aikaan päätöksiä tehtiin, mistä asioista keskus-
teltiin ja päätettiin jne.

Kyse ei ole näytelmästä, eikä kunnanvaltuuston jäseniltä 
odoteta näyttelijän suorituksia. Pääasia on näyttää 1800-lu-
vun lopun päätöksentekoa. Kokouksen päätteeksi kunta tar-
joaa kuntalaisille kahvit. Lopuksi kunnanvaltuusto pitää ko-
kouksen, jossa se tekee juhlavuoden päätöksen.

tarja vimpari

juhlavuosikonsertti ja 
historiallista päätöksentekoa

Utajärven kunta on kunnos-
tautunut viimevuosina lait-
tamaan juhlavuoden kun-
niaksi historiaansa kansiin. 
Aikaisemmin julkaistiin nel-
jä pienempää kirjaa käsittävä 
kirjasarja ”Tarinoita Utajär-
veltä”. Uusi laaja historiateos 
tuli myyntiin myyntiin 6.7. 
alkaen Utajärven kirjastos-
sa, hintaan 50 euroa. Kirjan 
kehutaan olevan tyypillisis-
tä historiateoksista poiketen 
mukavaa ja sujuvaa luetta-
vaa.

Teos on nimeltään Kirja 
Vapaasta virrasta valjastet-
tuihin vuosiin – Utajärven 
historia 1865-2015. Se jul-
kistettiin Utajärven kunnan 
150-vuotis juhlavuoden pää-
juhlassa ja sen on kirjoittanut 
filosofian tohtori Ritva Kyl-
li. Teos kertoo laajasti utajär-
veläisten elämästä niin näl-
kävuosien, Talvisodan kuin 
jälleenrakentamisenkin aika-
na. Kirja perehtyy myös joen 
valjastamiseen, maaseudun 
tyhjenemisen jälkeen koitta-
vaan uuteen nousuun sekä 
nykypäivän luontomatkai-
luun.

Oulujoen messujen aikaan 
kirjasto on auki poikkeuksel-
lisesti myös viikonloppuna, 
ja sieltä voi ostaa Tarinoita 
Utajärveltä pikkukirjoja sekä 
tätä laajempaa historiikkite-
osta. Lisäksi esillä on Oulujo-
ki-teemainen näyttely 

Tarinoita Utajärveltä -kir-
jasarja

Utajärven Elinympäris-
tön kehittämisohjelma 2015 
-hankkeen kautta kerät-

kirja vapaasta virrasta 
valjastettuihin vuosiin
tiin monenlaista muun mu-
assa suusanallista perimä-
tietoa. Tarinat kirjoitettiin 
muistiin ja julkaistiin neljä-
nä kirjana - syntyi kirjasarja 
Tarinoita Utajärveltä. Kirja-
sarjaan kuuluu Sankariteko-
ja Ahmakselta, Koppeleista 
kirkkomaille, Kuohuissa kul-
keneet - Kertomuksia Oulu-
joelta sekä Pororaitoja, mal-
miveneitä ja koskivoimaa. 

Kirjoja voi ostaa Utajärven 
kunnanvirastosta, Utajärven 
kirjastosta, Opastuskeskus 
Supasta ja Rokuan Health & 
Spasta.

Tarinoiden nälkäänsä voi 
myös tyydyttää Utajärven 
kunnan kokoamassa Tari-
na-arkistossa, joka löytyy in-
ternetistä osoitteesta www.
utajarvi.fi/sivu/fi/utajarvi-
info/hist/tarina-arkisto. Ta-

rina-arkiston jutut ovat ta-
rinoita, jotka ovat kerätty 
painetusta sanasta sekä kan-
san suussa kulkeneista ju-
tuista. Niiden todenperäi-
syydestä ei voi olla varma, 
mutta tarinoiden kirjo on laa-
ja. Kaskuja on kerätty muun 
muassa Ahmakselta, Juorku-
nasta, Kurimosta, Sotkanky-
lästä sekä utajärvisistä hen-
kilöistä.

oulujoen messujen aikana kirjasto on auki poikkeuksellisesti myös viikonloppuna. sieltä voi 
myös ostaa Utajärven historiasta kertovia teoksia.

Heinäkuun viimeiseltä vii-
kolta lähtien Ahmaksen ky-
lällä on käynyt kuhina, kun 
on valmisteltu Lusia Rusin-
tytär -oopperan kantaesitys-
tä 7.8.. Parhaimmillaan Ka-

talkoolaiset ahkeroivat puitteet lusia-oopperalle
levalaisessa perinnekylässä 
on ahkeroinut lähes 50 ah-
kerasta lähialueen asukkaas-
ta koostuva talkooväki, jotka 
ovat siistineet aluetta ja ra-
kentaneet lavan sekä muut 

puitteet valmiiksi ooppera-
väkeä varten. Talkooväen 
päällikkönä toimi Pentti Räi-
sänen.

- Täällä on ollut sellainen 
talkooporukka, että täytyy 
kyllä hattua nostaa. Ei tarvit-
se kahdesti käskeä, kun alkaa 
tapahtuma. Väkeä on ollut 
niin runsaasti, että työt ovat 
sujuneet hurjaa vauhtia, Räi-
sänen kehuu.

Kunnalta saatiin lava-
rakenteiden tekoon puuta-
varaa, jotka talkooväen piti 
kantaa paikalle. Räisänen 
kertoo, että puutavara oli jo 
aamusta odottamassa raken-
tajia, sillä aktiivisimmat tal-
koolaiset olivat tarttuneet 
toimeen jo ennen kuin päivä 
ehti kunnolla alkaakaan.

Talkoolaisia paikan pääl-
lä opastivat visualisoinnis-
ta, lavastuksesta ja puvus-
tuksesta vastaava Carmela 
Wager sekä oopperatuotan-
nosta vastaava Jussi Vilku-
na. Wager kertoo, että Han-
nu Väisänen on jo librettoa 
kirjoittaessaan visualisoinut 
lavan ilmeen, ja hänen tehtä-
vänänsä on valvoa toivotun 
työn toteuttamista käytän-
nössä. Toivotunlaisen lavan 
suunnitteleminen Ahmaksen 
perinnekylään istuvaksi on 
ollut hänelle haastava ja mie-

lenkiintoinen työ.
Ooppera kertoo Utajär-

ven Ahmaksen kylässä asu-
van Lusia Korhosen tarinan. 
Lusiasta tuli ensimmäinen 
tunnettu kalevalainen ru-
nonlaulaja kautta aikain, kun 
parantajana tunnettu Lusia 
haastettiin käräjille noituu-

den harjoittamisesta. Tuo-
miota ei koskaan annettu, 
sillä käräjäpöytäkirjojen mu-
kaan Lusia hirttäytyi ennen 
tuomiotaan. Jättimäinen hirt-
topuu kasvaa edelleen Ah-
maksen kylässä.

Oopperan kaksi Utajär-
ven näytöstä ovat loppuun 

talkoolaiset työn touhussa ahmaksella kalevalaisessa perin-
nekylässä. kuvat jenny kärki

myytyjä. Juha T. Koskisen 
säveltämä ja Jorma Uotisen 
ohjaama Ooppera nähdään 
myös Oulun kaupunginteat-
terissa sekä osana Helsingin 
juhlaviikkoja Espoon Sello-
salissa. Uotinen on myös teh-
nyt teoksen koreografian.

hymyjä ja rempseää otetta ei talkoolaisilta puuttunut. lavan parissa puurtamassa martti 
häikiö, pentti räisänen, hannu seppänen, jussi vilkuna, martti töllikkö ja orvokki mesiniemi.
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kesäyrittäjänä nuori saa 
toteuttaa luovuuttaan

nuoret yrittäjät saivat myös työllistää kesäsetelillä kesätyöläiseksi siirin (oik.). vasemmalla emma. kuva anna-liisa valtanen

silva nissinen on tykännyt siitä, että nuorilla yrittäjillä on ol-
lut vapaus laittaa luovuutta ja omia ideoita peliin. kuva jen-
ny kärki

emma paavola on ensimmäistä kertaa kesäyrittäjänä. kuva 
anna-liisa valtanen

Utajärven Torilla toimii tä-
näkin kesänä jäätelökioski, 
jota pyörittää kolme nuorta 
itsenäisinä yrittäjinä. 4H-yh-
distys auttoi nuoret kesäyri-
tyksen alkuun, mutta he ovat 
itse saaneet vastata täysin 
kioskin toiminnasta.

- Me itse tilaamme jääte-
löt, maksetaan laskut, hoi-
detaan kirjanpito ja saam-
me myös tulot toiminnasta. 
Tämä on ollut mahtava koke-

mus ja on ollut hienoa aloit-
taa yrittäjyyteen tutustumi-
nen jo näin nuoresta pitäen, 
kertoo Silva Nissinen, joka 
on yksi kioskin työntekijöis-
tä.

Silva on kesäyrittäjänä en-
simmäistä kertaa ja niin on 
myös Emma Paavola. Viime 
vuonna kun 4H kokeili en-
simmäistä kertaa kesäyrittä-
jien työllistämistä kioskiin, 
mukana oli myös Jenna Pis-

temaa joka halusi jatkaa työ-
tä toisenkin kesän. Lisäksi 
heillä on ollut yksi kesätyön-
tekijä. Kaikki tytöt ovat 16-18 
-vuotiaita utajärveläisiä.

- En vielä tiedä mikä oli-
si se oma juttu, miksi haluaa 
tulla isona, mutta tässä työs-
sä on saanut huomata miten 
kivaa on laittaa omia ideoi-
ta peliin ja käyttää luovuut-
ta esimerkiksi mainonnas-
sa. Olemme saaneet vapaasti 

toteuttaa omia ideoitamme, 
Silva kertoo.

Kesän kylmyys on vaikut-
tanut jonkin verran jäätelön 
menekkiin, mutta vilkkaalla 
paikalla torin laidalla on sil-
ti piisannut asiakkaita. Moni 
saattaa jäädä jutustelemaan 
kahvioon, tai käydä jäätelö-
hetken lomassa tutustumas-
sa torimakasiinin näyttelyti-
loihin. 

Suomen Yrittäjät osallistui keväällä hal-
litustunnustelija Juha Sipilän johdol-
la käytyihin ensimmäisiin yhteiskun-
tasopimuksen syntymistä kartoittaviin 
neuvotteluihin. Nyt alkavalle neuvot-
telukierrokselle yrittäjäjärjestöä ei ole 
kutsuttu. 

— Yhteiskuntasopimusneuvotteluis-
sa ei ole kysymys perinteisestä tuposta 
vaan maan kilpailukykyä ja työelämän 
rakenteita oleellisesti koskettavasta 
prosessista. Laajan yrittäjäkentän pois-
jättäminen tällaisista hallituksen vetä-
mistä neuvotteluista on vakava puute, 
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, yrit-

täjä Jyrki Mäkynen sanoo.
Lähes kaikki uudet työpaikat ovat 

viime vuosina syntyneet pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin, eniten aivan pie-
nimpiin yrityksiin. Yli 60 prosenttia yri-
tysten työpaikoista on pk-yrityksissä. 
Noin 90 000 työnantajayrityksestä yli 
50 000 on Suomen Yrittäjien jäsenyri-
tyksiä.

— Talouskasvu ja työllisyys ovat jat-
kossakin oleellisesti yrittäjien varassa. 
Siksi laajan yrittäjäkentän mukaan kut-
suminen olisi ollut neuvottelujen sisäl-
lön kannalta tärkeää, Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

— Se, että yrittäjät eivät ole edus-
tettuna neuvotteluissa ei valitettavasti 
korvaudu sillä, että järjestöämme mah-
dollisesti kuullaan prosessin aikana. On 
luonnollista, että vain pöydässä olevat 
kantavat vastuun lopputuloksesta, Jär-
ventaus toteaa.

Hallituksen asettama tavoite kilpai-
lukyvyn parantamisesta viidellä pro-
sentilla on Mäkysen ja Järventauksen 
mukaan koko maan kannalta tärkeä. 
Sen saavuttamiseksi tarvitaan keinoja, 
joita ei suomalaisessa työmarkkinapoli-
tiikassa ole ennen nähty, tinkimistä saa-
vutetuista eduista.

yhteiskuntasopimusneuvotteluissa tarvitaan yrittäjiä
Suomen Yrittäjät: 

EloKuu
3. - 27.8.  oulujoki kuvissa. Näyttely kirjaston Sofian Kammarissa.
7.8.   lusia-oopperan ensi-ilta Ahmaksen perinnekylässä. 
9.8.   lusia-ooppera Ahmaksen perinnekylässä.
15. - 16.8. oulujoen-messut ja Rompetori. Teemana ”Hyvä Elämä”.
15.8.   Messutanssit.
20.8.   Satu lotvosen (laulu) ja Markus Vaaran (piano) konsertti
 seurakuntatalolla.
22.8.   Kuntakokous / kunnanvaltuuston juhlakokous torilla.
23.8.   Kyläkirkko Ahmaksen perinnekylässä.
29.8.   Perheolympialaiset.
29.8.   Venetsialaiset Sangin Valkeisella.
29.8.   Karaoketanssit Merilän Kartanossa.

 SyySKuu
1.9. – 25.9. Anne Auvisen lasimaalauksia, näyttely kirjastossa.
3. – 6.9.   Geopark-konferenssi.

 loKAKuu
4.10.   Mikkelinpäivän markkinat Ahmaksella.
6.10. – 29.10. Satulangat –nukketeatterinäyttely kirjastossa.
 Nukketeatteri Pikkukulkurin esitykset pienille lapsille.
 Ilpo Mikkosen luento lasten parissa työskenteleville 
 nukketeatterista kasvatuksen välineenä.

 MARRASKuu
3.11. – 26.11. Riitta Johanna laitisen Tarinametsä-näyttely kirjaston
 Sofian Kammarissa.
3.11.  Tarinametsä-näyttelyn avajaiset.
28.11.   Joulukauden avajaiset torilla.

 JouluKuu 
6.12.   Itsenäisyyspäivän juhla.

Utajärven historiaa messuilla

heinäväki niityllä. koko perhe osallistui kykynsä mu-
kaan

Utajärven juhlavuosi 2015

niskankylän nuorisoseuran teatteriryhmä, ohjaajanaan 
tuulikki haataja- enkenberg, esitti Utajärven 150-vuotisjuh-
lassa 5.7.  Utajärven historiaan perustuvia pienoisnäytelmiä.  
näitä esitetään myös  oulujoen messuilla molempina mes-
supäivinä. lauantaina saamme tutustua kukkoslukkariin, 
Upsalassa oppinsa saaneeseen lääkäriin ja perinnerunoili-
jaan, jonka runoelmia on julkaistu kalevalassa.  

kuuluisaa hiihtäjäämme aitamurtoa, joka oli  muuten-
kin merkittävä persoona kyläyhteisössämme, muistellaan 
myös lauantain näytelmätuokiossa.  sunnuntaina nuoriso-
seuralaiset esittävät näytelmät kinkereillä ja niityllä.  mo-
nelle meistä tuttuja juttuja, mutta lapsille ja nuorille voi löy-
tyä aivan tuntemattomiakin asioita. 

Utajärvellä vietämme perinnepäivää 22.8., jolloin kunta-
laiset pääsevät mukaan makasiinitorilla pidettävään histori-
alliseen kuntakokoukseen. sen jälkeen Utajärven kunta tar-
joaa kokouskahvit.  kello 14.30 saamme seurata Utajärven 
valtuuston 150-vuotisjuhlakokousta samassa paikassa.

perinnepäivä jatkuu merilän kartanossa perinneruokai-
lulla kello 15 alkaen.  merilän maineikas keittiöhenkilökunta 
on luvannut valmistaa menun entisajan tyyliin.  loppupäi-
vän vietämmekin muistellen menneitä perinnenäytelmien 
parissa.  haitarinsoittoa ja yhteislaulua on myös luvassa.

merilän kartanon ruokailun ja ohjelman hinta on 35 eu-
roa henkilöltä ja ilmoittautumaan pyydetään leenalle meri-
län kartanoon puh. 050-382 0206, viimeistään 20.8.

 Tervetuloa kuntalaiset viettämään 
 yhteistä perinnepäivää!
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valoisia rivitaloasuntoja anttilantielle

Anttilantien varteen, Utajär-
ven ydinkeskustan tuntu-
maan on rakentumassa rivi-
talo asuntoyhtiö Utajärven 
Anttilanhovi, jossa rakenta-
jana on muhoslainen pitkän 
linjan rakennusalan yritys, 
FinnTeramit Oy. Asunnot 
ovat tällä hetkellä ennakko-
markkinoinnissa ja valmis-
tuvat arviolta keväällä 2016.

- Alun perin suunnitel-
missa oli kahdeksan huo-
neiston kohde, mutta kun 
asemakaava valmistui, sel-
visi että kokonaisuus tekisi 
tontista liian ahtaan. Muu-

timme suunnitelmia ja nyt 
paikalle on rakentumas-
sa kuusi rivitalohuoneistoa, 
kolmioita ja kaksioita, Vesa 
Juka kertoo.

Rivitalokodit rakennetaan 
laadukkaasti ja pohjaratkai-
sultaan avarasti, jotta asun-
not ovat myös miellyttävän 
valoisia. 

Kaikissa on katettu teras-
sialue kauniilla vesistönäky-
mällä. Kaukolämmössä ole-
vissa kodeissa on laadukkaat 
pintamateriaalit, huoneisto-
kohtainen koneellinen ilman-
vaihto lämmön talteenotolla, 

nopeat tietoliikenneyhteydet 
(varaus valokuidulle), sekä 
vesikiertolattialämmitykset. 
Jokaiseen huoneistoon kuu-
luu huoneistokohtainen va-
rasto sekä autokatospaikka.

- Kartoitimme pitkään lä-
hikuntien tilannetta ja mil-
le olisi tilausta. Työtä on siis 
tehty jo pitkään ennen kuin 
projekti laitettiin alulle. Kun 
tontti vihdoin varmistui, niin 

pääsimme aloittamaan, Juka 
kertoo.

Toteuttajayrityksellä on 
25 vuoden kokemus alalta 
ja yhteistyötä tehdään mo-
nien yrityksien kanssa. Kun 

rakennustyöt alkavat, niin 
työmaa työllistää vähintään 
puolenkymmentä työnteki-
jää kerrallaan ja aliurakoitsi-
joita tulee monista paikalli-
sista yrityksistä.

kaikissa on katettu terassialue 
kauniilla vesistönäkymällä. (ha-
vainnekuva)

kaukolämmössä olevissa kodeissa on laadukkaat pinta-
materiaalit, huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto 
lämmön talteenotolla, nopeat tietoliikenneyhteydet (va-
raus valokuidulle), sekä vesikiertolattialämmitykset. 
(havainnekuva)

Merilän Kartano, Utajärvel-
lä Oulujoen rannalla, on ko-
kenut viime vuosina monia 
merkittäviä kehitysaskeleita 
ja muutoksia. 

Muutokset alkoivat van-
han navettapubin palos-
ta jatkuen vanhan 1700-lu-
vulta peräisin olevan aitan 
siirtämiseen varastoraken-
nukseksi pihan perälle. Ke-
hitysaskeleita on ollut usei-
ta: Kaikilla mausteilla olevan 
kokous- ja ohjelmapuojin ra-
kentaminen, majoitustilo-
jen tason nostaminen neljään 
tähteen, MALOn viiteen täh-
teen sekä uuden keittiön ja 
Kaisun salin rakentaminen.

Merilän Kartanossa asi-
akkaita palvellaan nykyään 

merilän kartano uudistuu edelleen 
ja palvelee täysillä ympäri vuoden

useita eri ryhmiä samanai-
kaisesti toisiaan häiritsemät-
tä. Onnistunut tilaratkaisu 
tehtiin yhdistämällä van-
ha päärakennus uuteen juh-
lasaliin ja muihin tiloihin. 
Uusi keittiö mahdollistaa jo 
Kaisulle tärkeän periaatteen, 
herkullisen, puhtaanmakui-
sen ruoan valmistamisen 
isoillekin vierasmäärille.

Merilän Kartanon edes-
menneen yrittäjän, Kaisun, 
tavoitteena oli saada kehitet-
tyä Oulujokilaaksosta yhteis-
työllä kansainvälisesti yhä 
tunnetumpi Ruokalaakso. 
Nyt Merilän Kartano haas-
taakin kaikki Oulujoen var-
ren ruuan kanssa tekemisis-
sä olevat ihmiset vaalimaan 

suomalaisen ruuan korke-
aa tasoa ja kehittämään siitä 
yhä parempi kansainvälinen 
huipputuote. Se toteutuu jo-
kaisen ”ruokaihmisen” par-
haan mahdollisen osaamisen 
käytön kautta. Torjunta-aine-
jäämiä ei suomalaisessa ruu-
assa ole. Suomalainen ruoka-
osaaminen ansaitsee myös 
saada kansainvälistä mainet-
ta raaka-aineiden puhtauden 
lisäksi.

Merilän Kartanon pito-
jen ruuat eivät sen sijaan 
ole kokeneet muutosta Kai-
sun poistumisesta huolimat-
ta, sillä huippuosaamistaan 
osoittanut pitokokki on py-
synyt uskollisena ja tehnyt 
korkeintaan Kaisun kunni-

oituksesta vieläkin parempia 
juhlaruokia ainakin palaut-
teista päätellen. Myös tarjoi-
luhenkilökunta on säilynyt 
pääosin entisellään. Vuoden 
sesonkia, pikkujouluja, on 
alettu jo myymään. 

Tuotekehitys on mat-
kailuyritykselle tärkeä asia 
myös muun kuin ruuan osal-
ta. Tämän kesän ajan on Me-
rilän Kartanossa paitsi pal-
veltu hyvin kaikki asiakkaat, 
niin tehty paljon myös stra-
tegista suunnittelutyötä. 
Tuotteita kehitetään ja uusia 
suunnitellaan niin, että saa-
taisiin Kartanon liikevaih-
to mahdollisimman nopeasti 
kaksin- jopa kolminkertais-
tettua. Tällainen onnistuu 

vain laajalla useamman yri-
tyksen toimivalla yhteistyöl-
lä kaikkien yritysten yhteisin 
ponnisteluin. Merilän Karta-
no hankkii lähiaikoina uut-
ta laajaan yhteistyöhön pys-

tyvää henkilökuntaa, sillä se 
on matkailutoimialan ainut 
kestävä perusta kohti uusia 
kansainvälisiä haasteita. 

onnistunut tilaratkaisu, van-
han päärakennuksen arkki-
tehtonisesti onnistunut yhdis-
täminen uuteen juhlasaliin ja 
muihin tiloihin on toimiva.

majoitustilat ovat viihtyisät.
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Utajärven kunta tunnetaan Suomessa kehittäjäkuntana. 
Vuodesta 1997 alkaen Utajärveltä on saanut yritystiloja ja 
tontteja Utajärven Yrityspuisto Oy:n kautta. Mikäli val-
miita tiloja ei ole ollut, niin ne on rakennettu. 

Yrityspalvelujen riittävyyden takaa yhteistyö ja Ou-
lunkaaren kuntayhtymän yritysasiamiehen palvelut. Eri-
tyisesti uusien yritysten liikeidean kehittämiseen ja kan-
nattavuuden rakentamiseen sekä paperitöihin on apu 
ollut tuiki tarpeellista ja suosittua. Utajärven yritysten ja 
asukkaiden käyttöön on saatu 100-1000 megan valokui-
tuyhteydet. Näin Utajärven yritykset voivat olla kehityk-
sen kärjessä. 

sähköt ja tietoliikenneyhteydet  
ovat parhaat
Tietoliikenneyhteydet ovat Utajärven suuri vahvuus. Li-
säksi sähkön toimitus Mustikkakankaan teollisuusalu-
eelle on jo pitkään ollut niin varmaa kuin se Suomen ve-
sivoimalaitokselta vain voi olla, sillä sähkö johdetaan 
suoraan voimalaitokselta teollisuudelle. Muoviteollisuus 
on ollut tästä ominaisuudesta erittäin tyytyväisesti. Lii-
kenteellisesti Utajärven teollisuus ja yritystoiminta ovat 
hyvällä paikalla, sillä VT 22 ja Oulu-Kajaani-Helsinki 
rautatie ovat aivan vieressä. Lentokentälle ja satamiin on 
noin tunnin matka päässä.

oulujokilaakson  
matkailutoimiala nosteessa
Matkailu ja Oulujokilaakson kulttuuri ovat olleet Rokua 
Geoparkin myötä nopeasti nouseva toimiala Utajärvellä. 
Oulujokivarren laadukkaiden Geopark -kohteiden pal-
velut tunnetaan jo ympäri maailmaa. 

Rokua Geoparkin alueelle ja Ouluun kokoontuu elo-
syyskuun vaihteessa satoja eri Geoparkien edustajia ja 
ystäviä pitämään vuosittaista maailman laajuista kon-
ferenssia. Oulujokilaakso, Oulujärvi ja Rokua ovat maa-
ilman Geoparkien polttopisteessä. Geopark tarvitsee 
tuloksekkaita ja osaavia myyjiä kansainvälisille markki-
noille, jotta myös alueemme ohjelmat nousevat.

utajärvellä yli 130 ha yrityksille
Valtatietä ja rautatietä tarvitsevien suuryrityksien tarpei-
ta ajatellen on Utajärven kunta hankkinut riittävästi hy-
vää rakennusmaata valtatie 22:n ja rautatien välistä vesi-
voimalaitoksen läheltä. Kokonaisuutena yli 130 hehtaaria 
maata voidaan ottaa nopeasti käyttöön yritystoimintaan. 
Utajärven Yrityspuisto Oy markkinoi ja neuvottelee itse-
näisesti noiden alueiden käyttöönotosta ja mahdollisesti 
tarvittavista kunnallisista tukitoimista.

puunjalostukseen ja  
biotalouteen uusia tuulia
Utajärvellä kunnioitetaan puunjalostusta. Saha on saatu 
käyntiin jälleen ja kaiken aikaa on meneillään monia eri-
laisia kehityshankkeita puutuotannon uudistamiseksi ja 
monipuolistamiseksi. Puun jalostuksen ja käytön moni-
puolistamiseksi on käynnistynyt PUUTA hanke. Sitä esi-
tellään kunnan messuosastolla. Biotalous on kokemassa 
nopeita kehitysaskelia koko ajan kiihtyvän askelluksen 
mukana. Biotalous eri muodoissaan on kunnan erityinen 
kiinnostuksen kohde.

Utajärven kunta ja Yrityspuisto haluavat täyttää teol-
lisuusalueiksi ostamansa maat mahdollisimman nopeas-
ti. 

asuntopaikkoja jokaiseen makuun
Utajärven tonttitarjonta on parantunut viimeaikoina 
huomattavasti. Rantatonttejakin on tarjolla. Työnteki-
jöille on saatavissa asuntoja ja kaikkea muutakin hyvin-
voinnin ja onnellisen elämän edellytyksiä. Nousukauden 
koittaessa Utajärvi on valmis.

TERVETULOA UTAJÄRVELLE ONNISTUMAAN! 

utajärvi paras paikka 
yrittämiseen

asko merilä, 
kehitysjohtaja Utajärven kunta, ht 
p. 0500 298042
asko.merila@utajarvi.fi 
WWW.utajarvi.fi

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

* LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
* Laadukkaat maalämpöratkaisut

Pyydä tarjous!

Talotekniikan osaaja

www.movitek.fi

puheenjohtaja 
markku juntunen
puh. 0400 283 172, markku.juntunen@utanet.fi
varapuheenjohtaja 
gunnar göransson
puh. 050 359 3111, kuntouta@elisanet.fi
sihteeri ja taloudenhoitaja 
sirpa komminaho
puh. 040 530 7399, tilitoimisto@koontiaoy.fi
sulo karhula
puh. 0400 890 250
jaakko laitinen
puh. 010 548 1440
mikko kemilä
puh. 0500 588 080
riikka juntunen
puh. 045 6781667 
hallituksen varajäsenet:
raimo karhula
jouni huusko 
kotisivut: ritva karhula
puh. 040 736 0927, ritva@karhula.info

utajarven@yrittajat.fi

utajärven Yrittäjät ry:n 
hallitus 2015

044 020 0821 pintataituri@gmail.com

Maalaus- ja 
tapetointityöt 

ammattitaidolla

Oulujoen messuille saapuu 
näytteilleasettajia läheltä ja 
kaukaa. Yksi osallistujista 
on alkuvuodesta 2014 perus-
tettu Osuuskunta Yrttiaika, 
joka on kuuden naisyrittäjän 
perustama yritys.

- Teemme erilaisia hyvin-
vointituotteita lähiluonnon  
villiyrteistä ja itse viljelemis-
tämme yrteistä ja kasveista. 
Valmistamme tuotteet puh-
taasti luontoa kunnioittaen, 
ilman säilöntä-, aromi- tai 
muita lisäaineita., Eija Marjo-
maa kertoo.

Tuotteista löytyy muun 
muassa mausteet, kylpysuo-
lat ja erilaiset uutteet ja voi-
teet ja ne on suunnattu sekä 
ihmisille, että eläimille. Tuot-
teiden toimivuus testataan 
vapaaehtoisilla kohderyh-
millä Osuuskunnan tuot-
teet tulevat Majakarin tilalta 
Raahesta, Kuntohepo-tilal-
ta Siikajoelta, Kurkelan hu-
naja- ja yrttitilalta, Calendan 
yrttitilalta Kiimingistä, Vaa-
lasta Puutarha Ryytirannalta 
ja Siikalatvasta Lea Keräsen 
tilalta. He myös järjestävät 

kursseja ja koulutuksia, jot-
ka liittyvät villiyrttien keruu-

seen ja käyttöön sekä luon-
non väriaineisiin.

osuuskunta Yrttiaika edusti joen-
suun Farmarimessuilla, myymässä 
tita haapajoki ja soile haapsaari. 
kuva eija marjomaa.

Yrttiaika ammentaa 
voimaa luonnosta
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
ry juhlistaa 5.9. Suomalaisen 
Yrittäjän päivää juhlallisen 
gaalan merkeissä. Kutsuvie-
raille tarkoitettu tilaisuus pi-
detään Radisson Blu Hotel-
lissa Oulussa ja esiintymään 
on saatu nimekkäitäkin vie-
raita, kuten Lauri Tähkä ja 
Johanna Pakonen. Musiikkia 

kuullaan myös mieskuoro 
Pohjan Laululta, jota johtaa 
kuoromusiikin läänintaiteili-
ja Mihkel Koldits.

PPY:n hallituksen pu-
heenjohtaja Lauri Mikko-
nen pitää juhlapuheen ja li-
säksi toimitusjohtaja Marjo 
Kolehmainen julkistaa Vuo-
den Kaupantekijä ja Vuoden 

Kaupantekopäivä -kilpailu-
jen tulokset. Ohjelman lisäksi 
osallistujat saavat nauttia ta-
sokkaan illallisen. Illan juon-
taa Sami Alasimi. Ilmoittau-
tumiset 19.8.2015 mennessä 
osoitteeseen www.kaupan-
tekopaiva.fi.

Yrittäjän päivästä on tul-
lut kansallinen juhlapäivä, 

esiintyjinä nähdään suosittu pohjalainen muusikko lauri tähkä sekä tanssikansalle tuttu vuoden 2002 tangokuningatar jo-
hanna pakonen. 

jota vietetään 5. syyskuu-
ta monin eri tavoin ympä-
ri maan – kouluissa ja op-
pilaitoksissa, yrityksissä, 
työpaikoilla ja järjestöissä. 
Yrittäjänpäivänä nostetaan 
Suomen lippu salkoon. Päivä 
otettiin almanakkaan merk-
kipäiväksi vuonna 2010.

Gaalan juontaa sami alasimi.

kUva heli hirvelä

ppY juhlistaa Yrittäjän 
päivää gaalan merkeissä

Pelkosen Mökit

Potkuntie 10, 91620 Sanginkylä
puh. 040 8450 219

Vuokrattavana 
talviasuttavia, 

hyvin varusteltuja 
mökkejä

•	Kaiverrukset ja entisöinnit
• uusien kivien suunnittelu ja myynti

Hautakivityöt Jukka oilinki

jukkaoilinki@luukku.com
puh. 0400 917 217

HAUTAKIVIEN

ouluntie 21, 91600 utajärvi

• Sähköasennukset, tarvikkeet
• Uudis- ja saneerauskohteet
• Sähkösuunnitelmat
• Kuntotutkimukset

SähköaSennuS M. Jurva

www.sahkoasennusjurva.fi 

Utajärvi, vaala, MUhoS, oUlU
PUh. 040 417 2337 tai 040 575 1310

sanna koivisto, kuvataiteilija
Iiläinen Sanna Koivisto on ol-
lut päätoiminen kuvataiteilija 
vuodesta 1977. 

Hän on toiminut myös tai-
deaineiden opettajana koko 
uransa ajan. Koivisto on ollut 
aktiivinen järjestötoimija koti-
seudullaan.

Sanna Koiviston tuotan-
to on laajaa ja monipuolista. 
Hänen taiteensa ulottuu jul-
kisista monumenteista aina 
muotokuviin ja piirroksiin. 
Keskeinen osa näyttelytuotan-
toa ovat olleet myös sekatek-
niikalla toteutetut maalaukset 
ja veistokset sekä installaatiot. 

Rohkeus kertoa herkästi 
ympärillä olevasta, muuttu-
vasta yhteiskunnasta heijas-
tuu kuvanveistäjä, kuvataitei-
lija Sanna Koiviston töistä. 

Pienen ihmisen erottami-
nen suuresta massasta ja sitä 
kautta inhimillisyyden esiin 
tuominen rakentuvat Koivis-
ton taiteessa omaksi kauneu-
den estetiikakseen.

”Ihmisen on opittava löy-
tämään aito tunne, jonka avul-
la toisen kärsimys voidaan 

kokea osaksi itseä,      osaksi 
omaa oikeutusta elää maail-
massa, joka ilman sotia voisi 
olla yhtä hyvä kaikille.”

Sanna Koiviston tuotanto 
käsittää julkisten töiden lisäk-
si ennen kaikkea pronssi- ja 
keramiikkaveistoksia, piirus-
tuksia ja maalauksia, mutta 
myös esimerkiksi ympäristö-
teoksia, jotka on tehty yhdes-
sä lasten kanssa. Koivistolle 
onkin tärkeää, että Kauppila 
on taidekoulun myötä saanut 
takaisin lapsensa. Hän on itse 
opettanut koko uransa ajan.

koiviston  
julkisia teoksia
2015 ”Joen Laulu”, Corten-
teräs, Utajärvi.

2014 ”Tiernapojat” pronssi, 
Oulu, keskusta.

2008 ”Virran voima”, Me-
rikosken voimalaitos 60 vuot-
ta -muistomerkki, pronssi/
graniitti, Oulu, Tervaporva-
rin puisto

2006 ”Luonnon ihmeet”, 
yhteisötaideteos tekstiili/ke-

ramiikka, Sosnovyn koulu, 
Karjala

2005 ”Ajan kulku”, Oulu 
400 vuotta -juhlateos, prons-
si/jalusta punagraniittia, 
Oulu, Maria Silvfanin puisto 
kaupungintalo

2003 Iijoen uittomuisto-
merkki, pronssi, Ii, kunnan-
talo

2001 ”Taituli arpeeti”, ym-
päristötaideteos, betoni, Hau-
kipudas, kirkonkylän koulu

1998-2001 ”Tarinanpaik-
ka”, ympäristötaideteos, 
puu/kivi/pronssi/kasvit, 
Oulunsalo

1999 ”Lehtori Alli Heikki-
nen” – reliefi, pronssi, Kemin 
lyseo

1999 ”Väinö Raappana” – 
reliefi, pronssi, Oulu, Sanoma-
lehti Kalevan kokoelmat

1997 Kemin lyseo 100 vuot-
ta -muistomerkki, pronssi, Ke-
min lyseo

1996 ”Pieni ikuisuus”, So-
talapsiveistos, pronssi/beto-
ni, Kemi

1995 Iin koululaitos 
120-vuotisreliefi, pronssi, Iin 

ala-aste
1995 Eemil Halosen muis-

tolaatta, pronssi, Helsinki
1991 Runonlaulaja Marina 

Takalon muistoreliefi, prons-
si, Kemin kaupunginkirjasto

1990 ”Pieni auttaja” -prons-
siveistos, Oulu, OYS

1990 Iin Säästöpankin 
100-vuotisreliefi, pronssi, Ii

1990 ”Kuka tietää” -lasi-
maalaus, Kemi, Hepolan kou-
lu

1987 ”Elämänkaari”, 
pronssi/kivi, Keminmaan 
kunnantalo

1985 ”Musta joutsen”, 
Timo K. Mukka – muisto-
merkki, pronssi, Pellon kir-
jasto

1984 ”Elämän välitunti” 
-pronssireliefi, Kemi, Karihaa-
ran koulu

1980 Luotolan 30-vuotis-
juhlareliefi, pronssi, Kemi, 
Veitsiluodon kansalaisopisto

lähteet: 
www.sannakoivisto.fi
www.wikipedia.fi

Iiläisen taiteilijan Sanna Koiviston veistos, Joen laulu, julkistettiin Utajärven 150 vuo-
tisjuhlan pääjuhlapäivänä sunnuntaina 5. heinäkuuta. Corten-teräksestä tehty veistos 
koostuu neljästä elementistä. Osista yksi kuvaa jokea, toinen kuvaa utajärvistä pelto-
maisemaa ja metsää. Nämä kolme elementtiä ovat tarjonneet elinkeinoja utajärvisille 
vuosisatoja kalastuksen, uiton, koskivenematkailun, metsästyksen, maanviljelyn, ter-
van ja niin edelleen parissa. Kolmannessa veistoksen osassa on kuvattu kannel, joka 

viittaa paikalliseen kulttuuriin ja kalevalaisiin juuriin. Neljäs osa kuvaa tervavenettä.

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

Jäätymätön
rakenne!

Toimitus sisäl -
tää kellunnan 
ja reikäterät!

Laajempi ala!Enemmän kerralla!

Siisti
aurausjälki!

Väri yritysku-
van mukaan!

Puolta nopeammin!

900 – 14003000 – 5000
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L 17-28 1700 – 2800
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L 24-40 2400 – 4000 

L 26-44 2600 – 4400 

L 28-46 2800 – 4600

L 30-50 3000 – 5000 
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 tilanteen mukaan!

Puhelujen hinnat ovat lankapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min ja matka -
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geopark-konferenssi 
tekee aluetta tunnetuksi

kallioperän historian esittelyä jyrkänteen reunalla lemmenpolulla.kilonniemen gneissikalliot kuuluvat euroopan Unionin vanhimpiin, mutta niiden rakentees-
ta voi edelleen lukea vuosimiljardien tarinan.

Kansainvälinen Geopark-
konferenssi 3.- 6.9. kokoaa 
Rokualle arviolta yli 400 asi-
antuntijaa eri puolilta maail-
maa. Konferenssi järjestetään 
joka järjestetään vuosittain 
jossakin eurooppalaisessa 
Geopark-kohteessa.

Tapahtuman aikana vie-

railijat tutustuvat Oulunjär-
ven retkeilyalueeseen, Ou-
lunjokilaaksoon sekä Rokuan 
kansallispuistoon, jossa esiin-
tyy jääkauden muovaamaa 
ympäristöä. Rokualla sijait-
see ainutlaatuinen 1300 neliö- 
metrin suuruinen geologi-
nen kohteiden verkosto, joka 

yltää Oulun lähistöltä Mu-
hokselta Oulunjoen vartta ja 
Rokuan harjulaaksoa pitkin 
Oulunjärvelle, jonka ympä-
ristön luonto on muotoutu-
nut jo jääkaudella.

Konferenssiin kerään-
tyy suuri joukko geologisista 
kohteista ja luonnonmatkai-

lusta kiinnostuneita vierai-
lijoita. Rokuan Geoparkissa 
järjestetyn konferenssin odo-
tetaan vauhdittavan suoma-
laisten luontokohteiden tun-
nettavuutta Euroopassa, sillä 
Suomessa sijaitseva Geopark 
on maailman pohjoisin ja on 
osana UNESCO:n maailma-

laajuista Geopark- verkostoa.
Järjestäjänä tapahtumal-

la toimii Humanpolis Oy, 
joka hallinnoi ja vastaa Roku-
an Geoparkin kehittämisestä. 
Humanpolis Oy on Muhok-
sen, Utajärven ja Vaalan kun-
tien omistama voittoa tavoit-
telematon kehittämisyhtiö, 

jonka toimitusjohtajana toi-
mii Ritva Okkonen. Yrityk-
sen toimialueisiin kuuluvat 
alueen matkailu, elinkeino-
elämän, kulttuurintoiminnan 
ja ympäristön kehittäminen. 
Yritys myös järjestää projek-
ti konsunlointeja ja koulutus-
toimintaa. 

Omassa osuuskaupassasi on päivittäin tarjolla  
tuhansia kotimaisia tuotteita pysyvästi edulliseen 
hintaan. Tunnistat osan niistä oheisesta merkistä. 
Ruokakaupoissamme 80% tuotteista on  
valmistettu Suomessa. Suosi suomalaista!

Osuuskauppasi tarkoitus on tuottaa 
palveluja ja hyötyjä omistajilleen.

Ruokakorisi nyt entistäkin edullisemmin. 
Tutustu hintoihin ja valikoimiin: 

Osuuskauppasi.
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jahti Vahti 
koiran ruoat meiltä

Harri Peipinen 040-522 9005

Rakennuttajapalvelua ja 
arkkitehtisuunnittelua

****
Lihapata, 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 €
****

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

Utajärven OMaleipUri
Koulutie 5 - Messurakennusta vastapäätä

Tuemme alkavien yritysten ja jo toimivien yritysten toimintaa ja kehittämistä

utajärven kunta
utajärven yrityspuisto Oy

www.utajarvi.fi

UTAJÄRVEN YRITYSPUISTO OY
Teollisuuden ja elinkeinojen kehittämisyhtiö

Laitilantie 5, 91600 Utajärvi

• toimitilat  
• yrityspalvelu  
• yritysneuvonta
• tontit

Hyvä yrittää ja 
tehdä Utajärvellä!

Utajärven kunta kehitysjohtaja asko.merila@utajarvi.fi
utajärven yrityspuisto Oy toimitusjohtaja ilkka.pirttikoski@oulunkaari.com

 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

Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!
Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.
* VISA-KORTIT (Electron, Debit, Debit/Kredit ) ..... 0 €
* VERKKOPALVELUSOPIMUS ................................... 0 €
* TILIOTE ..................................................................... 0 €
* e-LASKUT ................................................................ 0 €
* MAKSUPALVELU ..................................................... 0 €
* SUORAMAKSU ......................................................... 0 €
*  LASKUN MAKSU ..................................................... 0 €
* LAINAN AUTOMAATTISEN VELOITUKSEN
   PALVELUMAKSU ..................................................... 0 €

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonu-
setu: kun Op-bonuksesi eivät kulu peruspankkipalvelujen
palvelumaksuihin, voit käyttää ne täysimääräisinä mui-
den palveluiden tai Pohjolan vakuutusten maksuihin!
Maksuttomien päivittäispalveluiden sekä
Op-bonusten lisäksi saat Utajärven Osuuspankista
myös kaikki muut OP-Pohjola-ryhmän keskittämisedut,
kuten ilmaisen Ostoturva-vakuutuksenOP-Visalla.
Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

Puh. (08) 5421 136 Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi

- itsenäinen ja vakavarainen pankki
 Oulujokivarressa

Puh. (08) 5421 136 Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi

Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonusetu: 
kun op-bonuksesi eivät kulu peruspankkipalvelujen pal-
velumaksuihin, voit käyttää ne täysimääräisinä muiden 
palveluiden tai Pohjolan vakuutusten maksuihin!
Maksuttomien päivittäispalveluiden sekä
op-bonusten lisäksi saat utajärven osuuspankista
myös kaikki muut oP-Pohjola-ryhmän keskittämisedut, 
kuten ilmaisen Ostoturva-vakuutuksenOP-Visalla. 
Pankkipalvelujen lisäksi saat meiltä mm. vakuutuspal-
velut, lainopilliset palvelut, varallisuudenhoitopalvelut 
sekä ajoneuvojen rekisteröintipalvelut.

lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!
Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.
* VISA-KORTIT (Electron, Debit, Debit/Kredit ) ..... 0 €
* VERKKOPALVELUSOPIMUS ................................... 0 €
* TILIOTE ..................................................................... 0 €
* e-LASKUT ................................................................ 0 €
* MAKSUPALVELU ..................................................... 0 €
* SUORAMAKSU ......................................................... 0 €
*  LASKUN MAKSU ..................................................... 0 €
* LAINAN AUTOMAATTISEN VELOITUKSEN
   PALVELUMAKSU ..................................................... 0 €

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonu-
setu: kun Op-bonuksesi eivät kulu peruspankkipalvelujen
palvelumaksuihin, voit käyttää ne täysimääräisinä mui-
den palveluiden tai Pohjolan vakuutusten maksuihin!
Maksuttomien päivittäispalveluiden sekä
Op-bonusten lisäksi saat Utajärven Osuuspankista
myös kaikki muut OP-Pohjola-ryhmän keskittämisedut,
kuten ilmaisen Ostoturva-vakuutuksenOP-Visalla.
Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

Puh. (08) 5421 136 Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi

- itsenäinen ja vakavarainen pankki
 Oulujokivarressa

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/
pohjois-pohjanmaanyrittajat/utajarvi/

liity yRittäjäyhdistyKseeN

OULUJOEN MESSUT 15.–16.8.2015
Utajärven jäähalli koulutie 6 Utajärvi


