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Valtatie 11, Muhos
puh. 050 447 3365

toimisto@heikkiaspegren.fi

Asianajotoimisto
Heikki Aspegren

- asianajaja, julkinen kaupanvahvistaja –

Kylpylähotelli 
Rokua Geoparkin 

sydämessä

www.rokua.com

Aukioloajat: 
arkisin 9-17, lauantaisin 9-13, 

kesälauantaisin 18.6 alkaen suljettu. 
Arkipyhinä ja sunnuntaisin suljettu

Vanhatie 35, p. 5421 255

UTAJÄRVEN YRITYSPUISTO OY
Laitilantie 5, 91600 Utajärvi

Tuemme alkavien yritysten ja jo toimivien 
yritysten toimintaa ja kehittämistä.

• toimitilat  
• yrityspalvelu  
• yritysneuvonta
• tontit

Utajärven kunta
Utajärven Yrityspuisto Oy
Toimitusjohtaja Vuokko Paso, p. 040 632 8805, vuokko.paso@utajarvi.fi

www.utajarvi.fi Hyvä yrittää ja tehdä Utajärvellä!

Utajärvi tutuksi 3

Rakentajantie 10, 91600 Utajärvi

• KAIVUTYÖT • KUORMAUKSET
• lAVETTIKUljETUKSET

• VAIhTOlAVAKUljETUKSET

Puh. 0400 386 338www.tuomenkukka.fi

Vanhatie 29, UTAJÄRVI
puh. (08) 542 1866

Jussilantie 2, MUHOS 
puh. (08) 533 3779

Riitta Mustonen
Jalkojenhoitaja

Tonttikuja 2, 91600 Utajärvi
Puh. 040 7268 013

* Uusien hautakivien 
   suunnittelu ja myynti
* Kaiverrukset ja entisöinnit

P. 0400 917 217
jukkaoilinki@luukku.com

HAUTAKIVITYÖT 
JUKKA OILINKI

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

AURAT

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

AURAT
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jaakko.laitinen@rp-koneet.fi

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

AURAT

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

konepaja

LeipomomyymäLä ja LounaskahviLa 

aukioloajat: arkisin 7-16.30, la-su 9-18
Lounasta joka päivä klo 10.30-14.00 

Koulutie 5, Utajärvi. Puh. (08) 542 1227, 0500 311 971

Osoitteesta www.omaleipuri.fi löydät päivittäiset lounaslistat 

 

Vanhatie 29, 91600 Utajärvi
tilitoimisto@koontiaoy.fi             p. 040 530 7399
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Utajärven virkeä kunta sijaitsee keskellä vau-
rasta Oulujokilaaksoa. Laaja pitäjämme kätkee 
sisälleen monenlaista maisemaa ja monenlaista 
osaamista.

Aluetta halkoo useita mahtavia jokia, Oulu- 
ja Kiiminkijoet kärjessä. Järviä on toistasataa 
kappaletta. Humisevat mäntykankaat ja silmän-
kantamattomat suoalueet leimaavat maisemaa. 
Helmenä kruunussa on Rokua ja Rokua Geo-
park. Unescon suojeluksessa olevan kansainvä-
lisen verkoston ainoana edustajana Suomessa 
on Rokua, joka on myös maailman pohjoisin 
verkoston kohde. Rokuan ainutlaatuinen luon-
to ja viimeisen jääkauden jäljet luonnossa olivat 
edellytykset statuksen saamiselle. Siihen vaa-
dittiin myös alueen voimakasta matkailuinfraa 
sekä alueen yhteistyötä. 

Osaaminen on nykyajan mantra, kun puhu-
taan kehittämisestä ja eteenpäin menemisestä. 
Kun suuret, kuntakenttää ja koko julkista sek-
toria koskevat rakennemyllerrykset etenevät, 

Arvoisa kansalainen

Utajärvi

kunnissa tarvitaan yhä uudenlaista osaamista. 
Alueen elinvoiman kehittäminen ja kuntalais-
ten hyvinvointi ovat ”nousevia” linjauksia, joissa 
kuntien kyky selviytyä punnitaan.  

Kunta on ottanut molemmat haasteet tosis-
saan vastaan. Viime kesän juhlakokouksessaan 
valtuusto antoi kaksi juhlavuoden lupausta, 
joista toinen koski pk-yrittäjyyden kehittämistä 
ja toinen kuntalaisten hyvinvoinnin ja onnelli-
suuden kehittämistä. Kuluvana vuonna työ mo-
lemmilla sektoreilla on edennyt. Syksystä asti 
työstetty kunnan elinvoimaohjelma päätetään 
kesäkuun valtuustossa. Siihen on kirjoitettu ke-
hittämistyö seitsemän strategisen polun kautta. 
Ne kaikki suuntaavat toimet kohti kunnan elin-
voimavisiota. 

Hyvinvoinnin osalta Utajärvi on jo tällä 
hetkellä maakunnan tunnetuin kehittäjäkunta. 
Tämä on erittäin tärkeä huomata, sillä näinä 
aikoina tehdään soteen ja maakuntien tulevaan 
toimintaan liittyviä yhteistyökuvioita ja rajauk-
sia maakuntien ja kuntien kesken. Jos kunnissa 
on toimivia malleja, ne voivat antaa suuntavii-
voja myös kansalliselle päätöksenteolle. 

Utajärven kunnan visiossa kerrotaan, että 
Utajärvi luo edellytyksiä onnelliselle elämälle. 
Toivotan nykyisille utajärvisille – maahanmut-
tajat mukaan lukien, oikein onnellista elämisen 
aikaa kauniissa kunnassamme. Toivotan myös 
matkailijat tervetulleeksi viipymään täällä pi-
temmänkin aikaa. 

kyösti juujärvi
kunnanjohtaja
0500 586 152
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Kunnan yhteystietoja
Kunnanvirasto on avoinna ma–pe klo 8–16
Kunnanviraston osoite: Laitilantie 5, PL 18, 
91600 Utajärvi
Vaihde:  08 5875 5700
Faksi:  08 542 1278
Sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi,  
etunimi.sukunimi@utajarvi.fi
www.utajarvi.fi
twitter.com/utajarvenkunta
www.facebook.com/Utajarvenkunta

kunnanjohTaja 
Kyösti Juujärvi  0500 586 152

haLLinTopaLveLuT
hallintojohtaja Arja Rantanen 050 412 7530
palveluesimies 
Tarja Haapapuro  050 375 8854

eLinvoimapaLveLuT
kehitysjohtaja  Asko Merilä 0500 298 042
yritysaktivaattori 
Mirja Savolainen  050 369 9176

hyvinvoinTipaLveLuT
hyvinvointivastaava 
Hannele Karhu  0500 584 506

TekniseT paLveLuT
vs. tekninen johtaja   050 387 1973
kiinteistörakennusmestari 

Petri Leskinen  050 387 1973
isännöitsijä Sanna Valtanen 050 592 7307
rakennustarkastaja 
Ilkka Lyttinen   0400 855 950
käyttöteknikko Esko Spets   0500 584 459
kaavoitusinsinööri 
Tiia Possakka   050 591 7240

sivisTyspaLveLuT
sivistystoimenjohtaja 
Erkki Väänänen   050 304 7102
päivähoitopalvelujen 
esimies Sanna Valkonen  050 521 3748
kulttuurisihteeri 
Tarja Vimpari  050 588 6607
Utajärven koulu, kanslia  050 444 0950
Utajärven Kirjasto  050 444 0029
Nuoriso- ja liikuntatalo, 
jäähalli  050 538 1497

yRiTyspuisTo
toimitusjohtaja  Vuokko Paso 040 632 8805

ouLunkaaRen  
ympäRisTÖpaLveLuT
ympäristötarkastaja  0500 282 946
ympäristötarkastaja, 
terveysvalvonta  0500 802 784

ouLunkaaRen sosiaaLi- ja  
TeRveyspaLveLuT
www.oulunkaari.com
www.oulunkaarenomahoito.com
www.facebook.com/oulunkaarenkuntayhtyma
Twitter: @Oulunkaari

Vaihde palvelee arkisin kello 8–16 ja yhdistää 
oikealle henkilölle  08 5875 6100
kirjaamo@oulunkaari.com

vastaanotto,  
hoitajat ja lääkärit 

lääkäripäivystys   08 5875 6700 
lääkäripäivystys virka-ajan ulkopuolella: 
Oulun seudun yhteispäivystys  08 315 2655 
astmahoitaja 
Holappa Marko   08 5875 6700 
diabetes- ja sydänhoitaja 
Holappa Mira   08 5875 6295 
laboratoriohoitaja 
Ristolainen Saija   050 568 7112
muistihoitaja 
Huuhtanen Minna   08 5875 6700
reumahoitaja 
Mikkonen Anneli   08 5875 6700
uniapnea ja AVH-hoitaja 
Mertala Tarja   08 5875 6700 
vastaanoton palveluesimies 
Nousiainen Pirjo   08 5875 6802 

hammashoitola 

ajanvaraus arkisin   08 5875 6722 
ajanvaraus viikonloppuisin ja 
arkipyhinä   044 703 6426
lääkäripäivystys muina aikoina  08 5875 6700 
suuhygienisti 
Kemppainen Vuokko   08 5875 6829 
vastaava hammaslääkäri 
Yrjämä Raija   08 5875 6837

kuntoutus
fysioterapeutti Moisala Mari  050 437 2772
fysioterapeutti Vola Eija  08 5875 6713  
puheterapeutti ma ja ke (ostopalvelu), 
Sekiguchi Anna-Maria   040 563 6550 
kuntoutuksen palveluesimies 
Vuononvirta Tiina   08 5875 6509
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mielenterveyspalvelut 
psykiatrinen sairaanhoitaja 
Littow Merja   08 5875 6370
psykiatrinen sairaanhoitaja 
Rotas Joanna   08 5875 6449
terveyskeskuspsykologi 
Hautala Satu   08 5875 6493 
sairaanhoitaja, päivätoiminta, 
Mäntyvaara Eija   08 5875 6709 
lähihoitaja, päivätoiminta, 
Sandberg Pirjo   08 5875 6708
seudullinen erityisryhmien asumispalveluvas-
taava Turkka Satu   08 5875 6178
seudullinen mielenterveystyön 
palveluesimies Fali Sirkku  08 5875 6638 

Työterveyshuolto 
työterveyshoitaja 
Valkama Liisa   08 5875 6723
vastaava työterveyshoitaja 
Niemelä Taina   050 528 3306
vastaava työterveyslääkäri 
Tyvelä Jyrki   050 522 6968 

osastohoito 
hoito-osasto, 
potilastiedustelut   08 5875 6717  
päivystävä sairaanhoitaja virka-ajan 
ulkopuolella, Suvituulessa  0500 295 384 
toimistosihteeri, laskut, 
Koskinen Anne   08 5875 6330 
osastonhoitaja  08 5875 6715 

neuvolat ja kouluterveys 
kouluterveydenhoitaja 
Paavola Piia   08 5875 6262 
terveydenhoitaja Ranta Pirita  08 5875 6281  

sosiaalitoimisto 
toimistosihteeri   08 5875 6230 
sosiaalityöntekijä 
Okkonen Kristiina   050 568 9360

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 
lastenvalvoja 
Keränen Sanna-Leena   050 443 1083
perheneuvolapsykologi 
Kantola Irina   050 408 8841
perhetyöntekijä, koulukuraattori, 
Iljana-Jarva Tarja   050 375 4770 
perhetyöntekijä 
Kangas-Korhonen Tuire   050 331 1511 
sosiaaliohjaaja 
Karvonen Leena   08 5875 6254
sosiaalityöntekijä 
Riitta Väänänen  08 5875 6255
perhepalvelujen 
palveluesimies   08 5875 6126 

vammaisten ja  
kehitysvammaisten palvelut 
palveluohjaaja 
Karhula Aira   08 5875 6257 
Siirankamari, ohjaajat   08 5875 6259
Sympaatti, ohjaajat   08 5875 6260
Toimintakeskus, ohjaaja  08 5875 6191
ohjaaja, Toimintakeskus, 
Kangas-Korhonen Heikki  08 5875 6485 
ohjaaja, Toimintakeskus, 
Oilinki Arja   08 5875 6473 
vastaava ohjaaja 
Virkkunen Paavo   08 5875 6184

Verkkolaskujen välittäjänä toimii OpusCa-
pita Group Oyj, jonka välittäjätunnus on 
003710948874.
Pyydämme merkitsemään verkkolaskuihin oi-
kean laskutusosoitteen alla olevan mukaisesti.

ovT tunnus ja laskutusosoite 
Utajärven kunta, Hallintopalvelut  
003701902241500  Utajärven kunta 
Hallintopalvelut, PL 6627, 01051 LASKUT 

Utajärven kunta, Elinvoimapalvelut  
003701902241501  Utajärven kunta 
Elinvoimapalvelut, PL 6627, 01051 LASKUT 
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Laskutusosoitteet

Utajärven kunta, Sivistyspalvelut  
003701902241300  Utajärven kunta 
Sivistyspalvelut, PL 6627, 01051 LASKUT 

Utajärven kunta, Tekniset palvelut  
003701902241400  Utajärven kunta 
Tekniset palvelut, PL 6627, 01051 LASKUT 

Utajärven kunta, Hyvinvointipalvelut  
003701902241401  Utajärven kunta 
Hyvinvointipalvelut,  PL 6627, 01051 LASKUT

 

Utajärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnan itäosassa. Kunnassa asuu noin 2900 ih-
mistä, ja sen pinta-ala on 1738 neliökilometriä.

Utajärvi sijaitsee hyvien liikenneyhteyksi-
en varrella. Valtatie 22 Oulu–Kajaani menee 
halki Utajärven, kuten myöskin rautatie, joten 
rautatieasema sijaitsee Utajärven keskustassa. 

Utajärveltä Ouluun on matkaa 60 kilometriä, 
Kajaaniin 120 kilometriä. Naapurikunnat ovat 
Muhos, Pudasjärvi, Oulu, Puolanka ja Vaala.

Utajärven kotiseutulaulun, Jokilaakson lau-
lun, on säveltänyt Utajärvellä 1930-40-luvuilla 
asunut lukkari-urkuri Martti Karjalainen. Sanat 
lauluun teki Martti Lukka.

Utajärveä pähkinänkuoressa

Hallintopalvelujen toiminta-ajatus on luoda 
luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle sekä 
toimialueille edellytykset tehokkaaseen ja tu-
loksellisen toimintaan tuottamalla taloudelli-
sesti tarpeenmukaiset hallinto- ja toimistopal-
velut.

Hallintopalveluihin kuuluvia palvelualueita 
ovat kunnan keskushallinto, kunnan taloushal-
linto, asiakaspalvelut ja atk-palvelut. 

hallintopalveluiden tehtäviä ovat muun 
muassa
-  kunnallisten ja valtiollisten vaalien toimittaminen 
-  kunnan arkistotoimesta huolehtiminen 
- henkilöstöpalvelut
-  kuntatalouden ohjauksen tehtävät 
-  hankintavastuuyksikkönä toimiminen
-  piste, joka tuottaa Kelan ja TE-toimiston 

avustavat asiakaspalvelutehtävät

Hallintopalvelut



Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalve-
lupistettä, josta on saatavana vähintään kahden 
eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään 
Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelu-
piste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät jul-
kishallinnon palvelut. 

utajärven yhteispalvelupisteellä on 
sopimukset Kelan ja TE-toimiston kanssa hei-
dän avustavien asiakaspalvelujen järjestämises-
tä, eli asiakas saa meillä asiansa vireille. 

Yhteispalvelupiste sijaitsee osoitteessa 
Vanhatie 46, Sellin baaria vastapäätä. Teitä pal-
velee pääsääntöisesti kolme palvelusihteeriä. 
Yhteispalvelupisteen tiloissa palvelevat myös 
maaseutuasiamies sekä isännöitsijä.

Yhteispalvelupiste on avoinna ma–pe kello 
8–16, ja puhelinnumero on 08 5875 5701.

Yhteispalvelupiste opastaa TE-toimiston 
sähköisten palveluiden käytössä sekä välit-
tää palveluesitteitä, lomakkeita, asiakirjoja ja 
etäyhteyksien ajanvarauksia esimerkiksi TE-
toimiston pitämiin infotilaisuuksiin määrätyille 
kohderyhmille.

kelan palveluita ovat kela-asioiden neu-
vonta (muun muassa hakemuksen täyttö sekä 
etuuksista ja hakuajoista kertominen yleisellä 
tasolla)
• hakemuksen, liitteen tai muun asiakirjan vas-

taanottaminen
• materiaalin antaminen
• Kelan verkkopalvelujen käyttöön opastaminen
• etäpalvelutilanteen valmistelut ja palvelutilan-

teessa tukeminen tarvittaessa
• Kelan asiakaspalautteen vastaanottaminen ja 

kirjaaminen

Yhteispalvelupisteessä on asiakaspääte, joka 
mahdollistaa asiakkaan sähköisen asioinnin.  
Asiakas tarvitsee sähköisten palvelujen käyt-
töön omat verkkopankkitunnukset. Asiakas-

päätteellä on myös tulostusmahdollisuus. 
Poliisin sähköisen asiointipalvelun kaut-

ta voidaan varata aika poliisin lupapalveluun 
muun muassa passin ja henkilökortin hakua 
varten tai ajokortin uusimista varten. Lähim-
mät lupapalvelupisteet ovat Vaalassa, Limingas-
sa ja Oulussa.

utajärven kunnan palvelut 
yhteispalvelupisteessä:
• kunnan puhelinvaihde 08 5875 5700  

on avoinna ma–to 8–16 ja pe 8–15
• kunnan palvelujen neuvonta, ohjaus ja säh-

köisten palvelujen käytön tuki
• kunnan kirjaamo- ja kassapalvelut: muun 

muuassa ruokalippujen ja uimalippujen 
myynti ja kunnan lähettämien laskujen mak-
saminen kassaan

• virallinen ilmoitustaulu – nähtävillä olot
• lomakkeet ja esitteet, muun muassa raken-

nuslupahakemukset ja toimeentulotukiha-
kemukset

• hakemusten ja muiden asiakirjojen vastaan-
ottaminen, muun muassa rakennuslupahake-

Yhteispalvelupiste
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mukset, asuntohakemukset ja irtisanomisil-
moitukset

• kokoustilojen varaukset
• maksullinen kopiointipalvelu 
• esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinta 

Meille voi palauttaa myös Oulunkaaren 
kuntayhtymän sosiaalipalvelujen hakemuksia ja 
maaseutuviranomaisen asiapapereita.

Kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää etä-
palvelulaitteita asioidessaan muun muassa TE-
toimiston, Kelan ja talous- ja velkaneuvonnan 
kanssa. Oikeusaputoimiston kanssa on käyty 
myös neuvotteluja asiasta. Asiakas sopii ajan 
haluamansa toimijan kanssa, ja he tekevät Yh-
teispalvelupisteestä etäpalvelulaitevarauksen. 
Yhteispalvelupisteen palvelusihteeri laittaa yh-
teyden valmiiksi ja neuvoo sen käytössä.

Tervetuloa asioimaan  
Yhteispalvelupisteeseen!

Tarja haapapuro 
palveluesimies, 050 375 8854
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Reilun kaupan huhtikuu -haastekampanja jat-
kuu edelleen. Utajärvi on Suomen ensimmäi-
nen Reilun kaupan kunta.

Vuonna 2004 huhtikuussa tempaistiin Uta-
järvellä Reilun kaupan puolesta. Seurakunnan 
aloittama haastekampanja haastoi utajärvisiä 
yhteisöjä, kahviloita, työpaikkoja ja yhdistyk-
siä käyttämään Reilun kaupan kahvia ja teetä. 
Kampanjaan osallistui reilut 50 eri tahoa, muun 
muassa koko Utajärven kunta, lähes kaikki 
kahvilat ja pitopalvelut, seurakunnat ja erilaiset 
yhdistykset. Myös kaupat lähtivät kampanjaan 
merkittävällä panostuksella mukaan.

Reilun kaupan merkki takaa, että
• Viljelijä on saanut oikeudenmukaisen korva-

uksen työstään. Nykyisillä maailmanmarkki-
nahinnoilla ei esimerkiksi kahvinviljelijä saa 
edes viljelykustannustensa vertaa palkkaa 
työstään. Reilun kaupan kahvista viljelijä on 
saanut korvauksen, jolla hän pystyy elättä-
mään itsensä ja perheensä ja esimerkiksi 
kouluttamaan lapsensa.

Neljä kivijalkaa

Utajärven kunnan visio on luoda edellytyk-
siä onnelliselle elämälle. Sen toteuttamiseksi 
Utajärven strateginen suunnitelma sisältää 
laadun jatkuvan parantamisen elementit.

Utajärvi on ensimmäinen kunta, joka on 
kokonaan järjestänyt palvelunsa kattavasti ja 
systemaattisesti laatujärjestelmän mukaan. 
Utajärven kunnalle myönnettiin jo 16.1.2002 
laatusertifikaatti, joka sisältää kaikki kun-
nan palvelut. Tuo laatusertifikaatti on ISO 
9001:2000 -standardin mukainen.

Laadun kehittäminen tarkoittaa käytän-
nössä erityisesti sitä, että asiakaspalautteet 
otetaan kunnan toiminnassa huomioon ja 
kaikkia saatuja palautteita käytetään ”kehit-
tämisen ruokana”. Palautteita kerätään jat-
kuvasti, ne analysoidaan ja kehittämistoimet 
tehdään erillisten päätösten perusteella.

Laadun kehittäminen Utajärven kunnassa 
lähtee liikkeelle johtamisen hyvästä laadusta 
ja etenee kaikkiin kunnan palveluihin ja toi-
miin. Johtamisen näkökulmasta tärkeitä asioi-
ta ovat tavoitteet ja onnistumisen mittaami-
nen ja arviointi. Kaikkien kunnan toimintojen 
ja palvelujen kehittäminen edellyttää tavoit-
teellista toimintaa. Laadun kehittäminen jat-
kuvana toimintona edellyttää kuntalaisten 
aktiivista osallistumista palautteen antami-
seen ja erilaisiin tutkimuksiin vastaajina.

asko merilä
kehitysjohtaja
hallintotieteiden tohtori

• Tuotannossa ei ole käytetty lapsityövoimaa
• Torjunta-aineiden käyttö on vähennetty 

minimiin ja muutenkin viljelyssä pyritään 
kestäviin ekologisiin ratkaisuihin, siksi useat 
Reilun kaupan tuotteet ovat myös luomu-
tuotteita.

• Reilussa kaupassa viljelijäyhteisölle makse-
taan lisäksi myös niin sanottua Reilun kau-
pan lisää, jonka käytöstä viljelijät päättävät 
yhdessä. Lisän avulla yhteisöihin on hankittu 
muun muassa terveysasemia sekä koulubus-
seja ja -tarvikkeita.

• Reilun kaupan tuotteet ovat erittäin laaduk-
kaita, esimerkiksi useat Reilun kaupan huh-
tikuu -kampanjaan osallistuneet tahot tote-
sivat, että Reilun kaupan kahvi on parempaa 
kuin heidän ennen käyttämänsä kahvilaadut.

Reilun kaupan merkki tuotteessa kertoo, että 
kyseinen tuote on viljelty ja ostettu eteenpäin 
Reilun kaupan periaatteilla. Reilun kaupan 
tuotteita saa Utajärvellä muun muassa K-mar-
ket Meiramista ja S-marketista.

1. Utajärvi – Laatukunta

2 .Utajärvi on Suomen 
ensimmäinen Reilun kaupan kunta
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Kunnassa tapahtuu kaiken aikaa. Asioista tie-
dotetaan ahkerasti kunnan nettisivuilla www.
utajarvi.fi sekä kunnan infotelevisioissa, joita 
löytyy kunnanviraston, terveysaseman, Nuok-
karin ja Supan lisäksi muutamista paikallisista 
yrityksistä.

Lisäksi löydät meidät muun muassa 
osoitteista
www.facebook.com/Utajarvenkunta
www.facebook.com/utajarvenlukio
www.facebook.com/utajarvenkirjasto
www.facebook.com/Utajärven-Hyvinvointitalo
twitter.com/utajarvenkunta

Suoria videolähetyksiä tiedotustilaisuuksista 
ja erilaisista tapahtumista voi seurata osoit-

Utajärvellä on aina osattu liikkua lihasvoimin 
sekä hyötyliikuntana että liikunnan tuoman 
ilon ja hyvinvoinnin takia. Edistääkseen kaiken-
ikäisten liikuntaintoa entisestään Utajärven 
kunta on liittynyt vuonna 2013 Pyöräilykun-
tien verkostoon, jonka päämäärä on pyöräilyn 
ja kävelyn merkittävä lisääminen liikennemuo-
toina ja arkiliikuntana.

Tuoreen pyöräilykunnan ensimmäisten 
toimenpiteiden joukossa oli Pyöräilymerkin 
käyttöönotto Utajärven alakoululla. Pyöräily-
merkki on Pyöräilykuntien verkoston laatima 
opetuspaketti, joka parantaa lasten liikenne-
turvallisuutta, kannustaa lapsia liikkumaan 
enemmän ja rohkaisee huoltajia ja opettajia 
nykyistä paremmin sallimaan lasten pyöräily 
kotona ja koulumatkoilla. Opetuspakettiin si-
sältyy myös tietoa oman pyörän säätämises-
tä ja huollosta. Koululaisten pyöräilyintoa on 
herätetty lisäksi erilaisten tapahtumien kuten 
pyörällä suoritettavan geokätköilyn ja lukio-
laisten Geopark-päivänä järjestetyn leikkimie-
lisen maastopyöräilykisan kautta. 

Pyöräilytalkoot eivät rajoitu vain koulu-
maailmaan. Hyvin suosittu tapa saada itsensä 
liikkeelle on ollut kaikille ikäluokille avoin Pyö-
räilykuntien verkoston ideoima Kilometrikisa, 
johon utajärveläiset pyöräilijät ovat syöttäneet 
kilometrejä kahden joukkueen voimin: Utajär-

ven kunta sekä legendaariset Utajärven Pant-
terit. Panttereiden huimat suoritukset ovat 
pitäneet heitä oman kilpasarjan kärjessä mo-
nena vuonna peräkkäin.

Pyöräilyn kokonaisvaltaiseksi edistämisek-
si julkaistiin vuonna 2015 Utajärvi pyöräilyn 
laatukunnaksi -ohjelma, jonka tavoitteeksi on 
asetettu lisätä pyöräilymäärää 30 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä. Utajärven pyöräilyvi-
siona on onnelliset utajärviset, jotka liikkuvat 
polkupyörällä kaikki mahdolliset matkat, koska 
arvostavat terveyttään ja pitävät myös ilmas-
tovaikutuksia tärkeinä. He ajavat turvallisia 
reittejä ja huolehtivat itsekin turvallisuudes-
taan, käyttävät pyöräilykypärää, pimeällä myös 
valoa ja talvella nastarenkaita.   

www.poljin.fi
  

Tervetuloa mukaan pyöräilyn pariin!

teessa www.ustream.tv/channel/utajarvi.
Virallinen ilmoitustaulu löytyy nettisivujen 

lisäksi kunnanvirastolta, ja tiedotuslehtenä toi-
mii Tervareitti.

Utajärven tavoite on, että kaikilla on mah-
dollisuus vaikuttaa. Utajärvi.fi-sivustolla on 
keskustelupalsta, jossa voi nostaa esiin kai-
kenlaisia kuntaan liittyviä aiheita. Aloitteita 
taas voi tehdä kätevästi kotisivulta löytyvässä 
Kuntalaisaloite-palvelussa.

3 .Pyöräilykunta

Saa tietoa, osallistu ja vaikuta!
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Utajärven kunnassa matkailun kehittäminen 
perustuu Unescon alaisuudessa toimivan 
Rokua Geoparkin alueella matkailulliseen 
kehittämiseen. Suomalaisen moni-ilmeisen 
luonnon yhdistäminen laadukkaisiin matkai-
lupalveluihin on Utajärven matkailun ehdo-
ton kultakimpale. Erityisesti ulkomaiset mat-
kailijat kokevat meidän puhtaan suomalaisen 
luonnon kultaakin arvokkaampana kokemuk-
sena. Utajärven alueella toimivat matkailuyri-
tykset ovat niin sanottuja Geopark-yrityksiä 

kun ilmoittautuvat Rokua Geopark -yhteis-
työhön. Utajärven kunta on ollut vetovas-
tuussa Geopark-hankkeen valmistelussa, ja 
nyt alue ulottuu Oulujoen, Oulujärven ja 
Rokuan alueille. Matkailun markkinoinnin yh-
teistyö kansainvälisillä markkinoilla tehdään 
Suomen luontoa hyödyntäen yhteistyös-
sä Rokua Geoparkin, Syötteen, Kalajoen ja 
Oulun kaupungin sekä Oulun Matkailu Oy:n 
kanssa erikseen valittaville kohdemarkkinoil-
le.

4. Unescon Rokua Geopark -kunta

Ollaan 
yhteydessä!



utajärven keisarintien päiväkodissa, 
Kirkkotie 36, on neljä lapsiryhmää. 3–6-vuo-
tiaiden kissankulma, 050 3826 236, sijaitsee 
erillisrakennuksessa, mutta samassa pihapiiris-
sä. Kissankulman osoite on Ahmatie 8. 

2015 valmistuneessa uudessa talossa toimi-
vat 0–3-vuotiaiden koiramäki, 050 382 7220, 
3–6-vuotiaiden vaahteramäki, 050 382 
6754, sekä 0–6-vuotiaiden vuorohoitoryhmä 
huvikumpu, 050 306 3237. Päivähoitopalve-
lujen esimiehen, 050 521 3748, toimisto sijait-

Päivähoito

Lapsiperheille & 
nuorille
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see päiväkodissa. 
Päiväkodin tilat ovat erinomaiset, muun mu-

assa oma sali, verstas, kotikeittiö sekä ryhmien 
omat jakotilat mahdollistavat monipuolisen 
toiminnan pienryhmissä. Suuri piha-alue hou-
kuttelee leikkimään, tutkimaan ja kokeilemaan. 
Päivähoitoa järjestetään myös perhepäivähoi-
tona. Päivähoidon päämäärä on lapsen koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin, oppimisen, kehityk-
sen ja kasvun tukeminen yhdessä perheiden 
kanssa.

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- 
ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa jousta-
van siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiope-
tuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle 
oppimiselle. Lapsen on osallistuttava vuoden kes-
tävään esiopetukseen koulua edeltävänä vuonna.                                                                                                                         
Esiopetuksen työtavoissa otetaan huomioon 
lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia 
leikkimällä, liikkumalla, taiteilemalla, kokeilemal-
la, tutkimalla ja kyselemällä, vuorovaikutuksessa 
toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää 
koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta, 
ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 
7–16-vuotiaita.                                                                

Perusopetuksessa opetusryhmät muodoste-
taan vuosiluokittain. Viiden ensimmäisen vuoden 
eli alakoulun aikana opetusta antaa luokanopet-
taja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. 
Neljän ylimmän luokan eli yläkoulun opetus on 
aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat 
aineenopettajat.

Esi- ja perusopetus

Utajärven lukion painopistealueet ovat kan-
sainvälisyys, tietotekniikan käyttötaidot ja 
Geopark-yhteistyö Rokuan Geoparkin kanssa. 
Kansainvälisyyteen sisältyy muun muassa, että 
lukion toinen vuosikurssi tekee opintomatkan 
johonkin Euroopan maahan.  Lisäksi lukio on 
aktiivinen ErasmusPlus-hankkeissa ja kansain-
välisessä Geopark-yhteistyössä.

Tietotekniikan käyttötaitojen kehittämisen 
perusta on, että lukiolaiset saavat lukioajaksi 

käyttöönsä kannettavan tietokoneen ja mini-
tabletin.

Pieni lukio voi tarjota myös sellaisia talou-
dellisia etuja, joihin suuret oppilaitokset eivät 
pysty suurten opiskelijamäärien vuoksi.  Näistä 
asioista voit lukea lisää lukion Facebook-sivuil-
ta tai lukion kotisivuilta.

www.facebook.com/utajarvenlukio
www.utaj.fi/lukio

Lukio



Etsivän nuorisotyön tavoite on vahvistaa Uta-
järven nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoin-
tia. Etsivätyön ensisijainen tehtävä on auttaa 
niitä utajärvisiä nuoria, jotka ovat työn, koulu-
tuksen tai muun aktiivisen toimenpiteen ulko-
puolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle.

Tavoite on tunnistaa ja tavoittaa mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa perusopetuksen 
jälkeen koulutuksen tai työelämän ulkopuo-
lelle jäävät nuoret ja ohjata heidät elämänti-
lannettaan vastaavien palveluiden piiriin. Et-
sivän nuorisotyön palveluja tarjotaan kaikille 
13–28-vuotiaille utajärvisille nuorille matalalla 
kynnyksellä.

Etsivän työn perusta on toimiva moniam-
matillinen verkostotyö. Työntekijät pyrkivät 
toimimaan linkkeinä niiden palveluiden välillä, 
joita nuoret käyttävät. Tiivistä yhteistyötä teh-
dään Utajärven koulun ja lukion, sosiaali- ja 
terveystoimen, lähikuntien toisen asteen op-
pilaitosten sekä nuorisotyön ja nuorten työ-
pajan kanssa.

Tiedon saatuaan etsivä nuorisotyöntekijä 
on yhteydessä nuoreen ja tarvittaessa myös 
nuoren vanhempiin tai huoltajiin. Hän kartoit-
taa nuoren tilanteen ja käynnistää ohjauspal-
veluprosessin yksilölliset tavoitteet ja tarpeet 
huomioiden. Keskeisiä asioita ovat useimmiten 

Utajärven koulussa järjestetään esiopetusta, 
perusopetusta 1.-9.-luokille ja toisen asteen 
koulutuksena lukio-opetusta. Koulussa on 
noin 400 oppilasta, ja opetushenkilökuntaa on 
45 ihmistä.

yhteystiedot
koulun kanslia 050 444 0950
alakoulun rehtori  050 304 7102
lukion ja yläkoulun rehtori  050 567 3335
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Utajärven koulu
Etsivä nuorisotyö

koulutukseen ja työhön liittyvät asiat.
Palveluihin kuuluu muun muassa avustaa 

opiskelupaikan tai työ- tai työkokeilupaikan 
hakemisessa sekä toteuttaa tutustumisvierai-
luja ja tukea virastoissa asioinnissa ja arjen hal-
linnassa sekä ohjata muihin tarvittaviin palve-
luihin. Myös muita tulevaisuuden suunnitelmiin 
liittyviä seikkoja voi tapaamisen aikana pohtia. 
Pääasia on, että nuori ei jää ajelehtimaan tyh-
jän päälle vaan hän saa tukea ja ohjausta yksi-
löllisten tarpeidensa mukaisesti pysyen palve-
lujärjestelmän ulottuvissa.

marjukka Tyvelä
etsivä nuorisotyöntekijä
marjukka.tyvela@utajarvi.fi
050 564 4084

Koulutie 5

aukioloajat 
Nuorisotilat: ma–pe kello 15–20
Liikuntasali ja kuntosali: ma–pe kello 15–22
Viikonloppujen aikataulut löytyvät kunnan 
nettisivuilta.

nuorisotoimi järjestää
Ohjelmassa ovat muun muassa lastenleirit, 
nuorten retket, avoimet viikonlopputapahtu-
mat, konsertteja, avointa toimintaa ja lasten 
kesäpäiväleirit.

Liikuntatoimi järjestää
Toimintaan kuuluu esimerkiksi lukuisia ilmai-

sia matalankynnyksen ryhmiä, liikuntaneuvon-
taa, kuntosaliohjausta, inbody-mittaukset kah-
desti vuodessa, ilmaiset yleisöluisteluvuorot 
jäähallilla sekä nuorille ja lapsille suunnattuja 
liikuntakerhoja. 

nuorisotoimi, Jukka Gripp 050 538 1497 
liikuntatoimi ja neuvonta, 
Kaino Rajala  040 628 2224 
Nuoriso- ja liikuntatalo  050 443 7582

facebook.com/UtajarvenNuorisoJaLiikuntatalo
facebook.com/Utajärven-Jäähalli

Seuraa myös Utajärven kunnan nettisivuja, 
paikallislehti-ilmoituksia ja ilmoitustauluja.

Liikunta- ja nuorisotalo



Utajärven kunta teki Hyvinvointilupauksen 
150-vuotisjuhlansa kunniaksi. Kunta aikoo teh-
dä kaikkensa, jotta se pystyy säilyttämään ole-
massa olevat hyvinvointipalvelut laadukkaina. 
Samalla se kehittää moderneja ja sähköisiä pal-
veluja ja kokeilee rohkeasti uusia toimintoja.

Kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat ovat 
suuri resurssi, joten on tärkeää mahdollistaa 
heidän aktiivinen osallistuminen hyvinvoinnin 
ja koko kunnan kehittämiseen. Asiat aiotaan 
valmistella avoimesti ja kuntalaisten mielipitei-
tä kuunnellen. Avoimuudessa tärkeää on myös 
tehokas viestintä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pää-
vastuu kunnassa on hyvinvointipalveluilla, mut-
ta vastuu jakaantuu kaikkien hallinnonalojen 
kesken ja yhteistyö on välttämätöntä, lupauk-
sessa todetaan.

Lupaus ei ole vain kampanja tai yksittäisiä 
tekoja, vaan kokonaisvaltainen ajattelutapa. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jat-
kuvaa toimintaa, jota varten täytyy olla pysyvät 
rakenteet kuten seuranta- ja raportointijärjes-
telmät, poikkihallinnollista toimintaa vahvista-
va johtamisjärjestelmä ja osaava henkilökunta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävällä Ou-

lunkaaren kuntayhtymällä on merkittävä rooli 
asiantuntijana, tiedon tuottajana ja vaikutusten 
arvioijana. Lisäksi Utajärvi tekee tiivistä yhteis-
työtä muun muassa järjestöjen, seurakunnan, 
yksityisten toimijoiden ja valtion viranomais-
ten kanssa.

Tänä vuonna luontoreseptejä,  
personal trainereita ja  
kylien turvallisuussuunnitelmat
Tänä vuonna on tarkoitus muun muassa perus-
taa Hyvinvointitalolle terveyskioski ja järjestää 
painonhallintaryhmiä etäyhteydellä. Suositut 
uintimatkat ja ilmaiset InBody-mittaukset jat-
kuvat, ja lisäksi kuntalaisille on luvassa liikunta-
neuvojan ja personal trainerin palveluja.

Kunta liittyy Suurella Sydämellä -internet-
palveluun, jossa järjestöt voivat tarjota vapaa-
ehtoistyötä apua tarvitseville. Tulossa on myös 
kokeilu, jossa ikääntyneille voidaan tilata talon-
mies- ja kauppapalveluja sähköisesti.

Viestinnän kehittämisessä kunta kokeilee 
tänä vuonna sosiaalista mediaa yhtenä mieli-
piteiden keräämisvälineenä. Lisäksi kunnanjoh-
tajan infotilaisuudet aletaan lähettää suorina 
videolähetyksinä internetin kautta.

Hyvinvointilupaus
hyvinvointilupaus koostuu monipuolisista innovaatioista, 

yhteistyöstä ja vaikuttamismahdollisuuksista

Hyvinvoiva
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Hyvinvointitalo
Utajärven Hyvinvointitalo on yhteisöllinen, 
kaikenikäisten ihmisten ja erilaisten toimijoi-
den yhteinen matalan kynnyksen kohtaamis-
paikka, josta löydetään ystäviä ja vertaisryhmiä.

Hyvinvointitalon tiloja voi varata Utajärven 

kunnan yhteispalvelupisteestä numerosta 08 
5875 5701. Kaikki toimijat ja tilojen käyttäjät 
ovat tasavertaisia ja tervetulleita!

Hyvinvointitalo toimii Utajärven kuntakes-
kuksessa, Kirkkotie 32. Talossa on kokoon-
tumis-, neuvottelu-, koulutus-, harraste- ja 
työpajatiloja, tilava keittiö, ruokasali ja liikunta-
sali. Tiloja käyttävät eri yhdistykset, Utajärven 
koulu, Oulujoki-opisto, työpaja, Oulunkaaren 
kuntayhtymä ja yksityiset ihmiset.



Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää sosiaali- 
ja terveyspalvelut viidelle omistajakunnalleen, 
Iille, Pudasjärvelle, Simolle, Utajärvelle ja Vaa-
lalle. Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille 
elinkeinopalveluja sekä talous-, henkilöstö- ja 
tietopalveluja. Asukkaita Oulunkaaren alueella 
on noin 28 000.

Oulunkaari on tunnettu maaseudun pal-
velujen kehittäjä, joka panostaa voimakkaasti 
uusiin toimintamalleihin, teknologian hyödyn-
tämiseen ja sähköiseen asiointiin. Organisaati-
ossa työskentelee noin 1200 osaajaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on palkin-
nut Oulunkaaren toteuttaman Kehittäminen 
kuuluu kaikille -toimintamallin valtakunnalli-
sella TERVE-SOS-palkinnolla. TERVE-SOS-pal-
kinto on tunnustus innovatiiviselle tai poik-
keuksellisen onnistuneelle ratkaisulle, joka 
edistää tämän vuoden valtakunnallista teemaa 
”Hyvinvoinnin uusi maailma”. Lisäksi sosiaali- 
ja terveysministeriö on palkinnut kuntayhty-
män Mielekäs työpaikka -palkinnolla.

vastaanotto,  
hoitajat ja lääkärit 
lääkäripäivystys   08 5875 6700 

lääkäripäivystys  
virka-ajan ulkopuolella:  
Oulun seudun yhteispäivystys  08 315 2655 
astmahoitaja  
Holappa Marko   08 5875 6700 
diabetes- ja sydänhoitaja  
Holappa Mira   08 5875 6295 
laboratoriohoitaja  
Ristolainen Saija   050 568 7112
muistihoitaja  
Huuhtanen Minna   08 5875 6700
reumahoitaja  
Mikkonen Anneli   08 5875 6700
uniapnea ja AVH-hoitaja  
Mertala Tarja   08 5875 6700 
vastaanoton palveluesimies  
Nousiainen Pirjo   08 5875 6802 

hammashoitola 
ajanvaraus arkisin   08 5875 6722 
ajanvaraus viikonloppuisin ja  
arkipyhinä   044 703 6426 
lääkäripäivystys  
muina aikoina   08 5875 6700 

suuhygienisti  
Kemppainen Vuokko   08 5875 6829 
vastaava hammaslääkäri  
Yrjämä Raija   08 5875 6837

kuntoutus
fysioterapeutti  
Moisala Mari   050 437 2772
fysioterapeutti  
Vola Eija   08 5875 6713  
puheterapeutti ma ja ke (ostopalvelu),  
Sekiguchi Anna-Maria   040 563 6550 
kuntoutuksen palveluesimies  
Vuononvirta Tiina   08 5875 6509 

mielenterveyspalvelut 
psykiatrinen sairaanhoitaja  
Littow Merja   08 5875 6370
psykiatrinen sairaanhoitaja  
Rotas Joanna   08 5875 6449
terveyskeskuspsykologi  
Hautala Satu   08 5875 6493 
sairaanhoitaja, päivätoiminta,   
Mäntyvaara Eija   08 5875 6709 

Oulunkaaren sosiaali- ja  
terveyspalvelut

lähihoitaja, päivätoiminta,  
Sandberg Pirjo   08 5875 6708
seudullinen erityisryhmien  
asumispalveluvastaava  
Turkka Satu   08 5875 6178
seudullinen mielenterveystyön  
palveluesimies Fali Sirkku  08 5875 6638 

Työterveyshuolto 
työterveyshoitaja  
Valkama Liisa   08 5875 6723
vastaava työterveyshoitaja  
Niemelä Taina   050 528 3306
vastaava työterveyslääkäri  
Tyvelä Jyrki   050 522 6968 

osastohoito 
hoito-osasto,  
potilastiedustelut   08 5875 6717  
päivystävä sairaanhoitaja virka-ajan ulkopuo-
lella. Suvituulessa.   0500 295 384 
toimistosihteeri, laskut,  
Koskinen Anne   08 5875 6330 
osastonhoitaja  08 5875 6715  

www.oulunkaari.com
www.oulunkaarenomahoito.com

www.facebook.com/oulunkaarenkuntayhtyma
Twitter: @Oulunkaari

Vaihde palvelee arkisin kello 8-16 ja yhdistää oikealle henkilölle, 08 5875 6100.
kirjaamo@oulunkaari.com
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neuvolat ja kouluterveys 
kouluterveydenhoitaja  
Paavola Piia   08 5875 6262 
terveydenhoitaja  
Ranta Pirita   08 5875 6281  

sosiaalitoimisto 
toimistosihteeri   08 5875 6230 
sosiaalityöntekijä  
Okkonen Kristiina   050 568 9360

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 
lastenvalvoja  
Keränen Sanna-Leena   050 443 1083
perheneuvolapsykologi  
Kantola Irina   050 408 8841
perhetyöntekijä, koulukuraattori,  
Iljana-Jarva Tarja   050 375 4770 
perhetyöntekijä  
Kangas-Korhonen Tuire   050 331 1511 
sosiaaliohjaaja  
Karvonen Leena   08 5875 6254

sosiaalityöntekijä  
Riitta Väänänen  08 5875 6255
perhepalvelujen  
palveluesimies   08 5875 6126 

vammaisten ja  
kehitysvammaisten palvelut 
palveluohjaaja  
Karhula Aira   08 5875 6257 
Siirankamari,  
ohjaajat   08 5875 6259
Sympaatti,  
ohjaajat   08 5875 6260
Toimintakeskus,  
ohjaaja  08 5875 6191
ohjaaja, Toimintakeskus,  
Kangas-Korhonen Heikki  08 5875 6485 
ohjaaja, Toimintakeskus,  
Oilinki Arja   08 5875 6473 
vastaava ohjaaja  
Virkkunen Paavo   08 5875 6184

Puhelin autoon  050 572 7275
Palvelulinja Unto on Utajärven kunnan jär-

jestämää kaikille avointa joukkoliikennettä. Sitä 
ajetaan Suorsan liikenteen matalalattiabussilla, 
jossa on kaksi pyörätuolipaikkaa.

Untoon voi nousta pysäkiltä, mutta myös 
muualta reitin varrelta. Jos liikkuminen on han-
kalaa, Unto voi noutaa myös kotiportilta, jos 
soitat edellisenä päivänä bussin numeroon.

Maksu aikuisilta on 3,30 euroa ja lapsilta 2 
euroa matkan pituudesta riippumatta, ja sen voi 
maksaa kaikilla joukkoliikenteen maksuvälineillä.

Utajärvellä toimii kaksi keittiötä, yhtenäis-
koulun ja Suvituulen palvelukeskuksen keittiöt. 

Koulun keittiö valmistaa lounasruoan kou-
lulle ja myös päivähoidon yksiköihin.

Suvituulessa valmistetaan aamupala ryhmä-
koteihin, akuutille että hoivaosastolle.  Aamu-
pala ja välipala menevät Suvituulesta kaikkiin 
päivähoidon yksiköihin sekä välipala koululais-
ten iltapäiväkerhoon.

Suvituulen keittiöltä lähtee rasioissa päivit-

täin kotiin kuljetettavaksi kuutisenkymmentä 
ateriaa ja Humpuukin päivätoimintaan parisen-
kymmentä ateriaa. Ryhmäkodit, akuuttiosasto, 
hoivaosasto sekä kunnan työntekijöiden ja elä-
keläisten lounaslinjasto saavat myös lounaan. 

Suvituulessa valmistetaan päivällinen ryh-
mäkodin, akuuttiosaston ja hoivaosaston asuk-
kaille.

Sydänmerkkiateriaa työstetään koulun keit-
tiöllä.
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Palvelulinja Unto

unton reitit 
ma: Ojakylä–Ahmas
ti: Sanki–Jokikylä
ke: keskusta–Hiltulantie–Alakylä–Sotka
to:  Särkijärvi
pe:  Juorkuna–Olvasjärvi

Lähtöajat Utajärveltä ovat kello 8.30 ja 11.45.

Tarkempi aikataulu löytyy 
kunnan sivuilta utajarvi.fi

Ruokahuolto



Palvelulupaus yrittäjille
yrittäjyyden edistämiseen uutta vetovoimaa

Tulevaisuuden kunnan tehtävät painottuvat 
alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin ylläpitä-
miseen ja edistämiseen. Alueellisen elinvoi-
maisuuden edistämiseksi Utajärven kunnan-
valtuusto teki tammikuussa 2016 rohkean 
päätöksen – kokeilumielessä kuntaan perus-
tettiin yritysaktivaattorin virka. Yritysakti-
vaattori toimii kunnan ensisijaisena yrittäjien 
yhteyshenkilönä. Yritysaktivaattorin tehtävää 
valittiin hoitamaan Mirja Savolainen.

Tammikuun valtuuston päätös perustaa 
yritysaktivaattorin virka on jatkumo vuoden 
2015 elokuussa tehtyyn Utajärven kunnanval-
tuuston yhteen 150-vuotisjuhlavuoden pää-
tökseen, jossa kunta antoi yrittäjille suunnatun 
palvelulupauksen. Palvelulupauksen ydinsano-
ma on, että kunta edistää kaikin käytettävissä 
olevin keinoin alueensa yrittäjyyttä.  

Ilmapiiri pyritään luomaan sellaiseksi, että 
nykyiset yrittäjät kokevat kunnan aidoksi yh-
teistyökumppaniksi ja uudet yrittäjät ja yrityk-
selle uutta paikkaa etsivät yrittäjät kokisivat 
yrityksen perustamiskynnyksen Utajärvelle 
matalaksi.

Yritysaktivaattori toimii kunnan elinvoi-
maan liittyvien hankkeiden koordinaattorina. 
Hanketoiminnalla on mahdollisuus saada alu-
eelle ulkopuolista rahoitusta, kun selvitetään 
ja luodaan pohjia kokonaan uudenlaisille ava-
uksille. 

Jokainen yrittämisestä kiinnostunut voi olla 
yhteydessä yritysaktivaattoriin joko puhelimit-
se tai sähköpostitse.  

Yhdessä yrittäen saamme 
enemmän aikaan 

kuin yksin puurtamalla!

yritysaktivaattori 
mirja savolainen
050 369 9176,
mirja.savolainen@utajarvi.f

Elinvoimainen
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Utajärven Yrityspuisto Oy 
on yrittäjän kaveri  

Utajärven Yrityspuisto sijaitsee kunnan kes-
kustan lähellä Mustikkakankaalla, Lämpötien 
alueella, valtatie 22:n ja Oulu–Kajaani-rauta-
tien varrella, joten yhteydet ovat erinomaiset 
kauemmaksikin ympäri Eurooppaa. Oulun 
kansainväliselle lentokentälle matkaa on vain 
noin 60 kilometriä, ja ajomatka Ouluun kes-
tää 45 minuuttia. Oulun talousalue korkean 
teknologian yliopistoalueena tarjoaa yrityk-
sille lisää kehittymis-, yhteistyö- ja toiminta-
mahdollisuuksia.

Utajärven Yrityspuisto Oy on Utajärven 
kunnan perustama teollisuuden ja elinkei-
nojen kehittämisyhtiö, joka vuokraa ja ra-
kentaa teollisuus-, toimisto- ja varastotiloja 
yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille.  Tämän 
lisäksi kehitämme yhtiössämme alueen yri-
tysympäristöä ja luomme edellytyksiä uusien 
yritysten syntyyn sekä tuemme alkavien ja jo 
toimivien yritysten toimintaa.

Uusi vahvuutemme on koko Utajärven 
alueelle rakennettu nopea valokuituyhteys, 
joka antaa uusia mahdollisuuksia yritystoi-
minnalle.

Häiriötön sähkönsaanti on varmistettu 
omaa linjaa pitkin Mustikkakankaan viereisel-
tä Utasen voimalaitokselta. Linjan etuutena 
on, että sähkökatkokset ovat alueella todella 
harvinaisia johtuen suorasta voimalaitossäh-
kölinjasta.

Utajärven Yrityspuisto Oy tekee yhteis-
työtä alueellisen, Utajärven, Muhoksen ja 
Vaalan omistaman kehittämisyhtiö Human-
polis Oy:n kanssa alueen elinkeinojen ja elin-
voiman kehittämiseksi.

Yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen 
liittyvissä käytännön asioissa yrityksiä ja yri-
tyksen perustajia auttaa yritysasiamies Ilkka 
Pirttikoski. Yritysasiamiehen palveluja ovat 
muun muassa liiketoimintasuunnitelmat, kan-
nattavuuslaskelmat, starttirahahakemukset 

sekä tuki- ja rahoitushakemukset esimerkiksi 
Elylle, Leaderille, Finnveralle ja Tekesille.

ilkka pirttikoski
ilkka.pirttikoski@oulunkaari.com
044 019 9598

ELY-keskus tarjoaa neuvonta-apua yritysten 
perustamiseen, liikeidean hahmottamiseen 
ja eri rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseen. 
TE-keskus voi rahoittaa muun muassa yrit-
täjiä, yrityksiä, maatiloja sekä yhteisöjä ja 
organisaatioita. Rahoitukseen sisältyy usein 
EU-rahoitusta. TE-keskus tarjoaa varsinaisen 
rahoituksen lisäksi myös rahoitusneuvontaa 
ja konsultointia.

Jos olet perustamassa yritystä maatalou-
den alkutuotannon yhteyteen, tutustu maa-
seudun pienyritysrahoitukseen.

Keskuksen yrityspalvelupisteessä saat 
avuksesi oppaita ja työkirjoja yritystoiminnan 
käynnistämiseen ja kaikki perustamisessa 

tarvittavat lomakkeet. 
Mikäli perustat yrityksen, kysy alueen työ-

voimatoimistosta tietoa starttirahasta. Sillä 
voidaan turvata toimeentuloa yritystoimin-
nan alkuvaiheessa. Starttirahaa haetaan suo-
raan työvoimatoimistosta 

Muusta rahoituksesta, kuten lainoista ja 
takauksista, kannattaa oman pankin lisäksi 
tiedustella Finnvera Oyj:sta. TE-keskukset to-
teuttavat monimuotoista valmennusta, joka 
auttaa yrityksen perustamisessa ja toimivien 
yritysten kilpailukyvyn parantamisessa. Kou-
lutuspankista voi hakea tietoa TE-keskuksen 
asiantuntija- ja koulutuspalveluista.

Neuvomme ja tuemme alkavaa sekä jo 
toimivaa yritystoimintaa, minkä lisäksi ra-
kennutamme tarvittaessa sopivia toimitiloja 
yritystoiminnan käyttöön vuokra- tai lunas-
tusperiaatteella. Näin tarjoamme oivan tilai-
suuden alkaville tai jo pidempään toimineille 
yrityksille yritystoimintaan edullisissa toimiti-
loissa. Palveluksessanne on useita yritystoi-
minnan asiantuntijoita, jotka auttavat yrityk-
sen perustamisesta ja suunnittelusta alkaen. 
Meiltä saat kannustavaa apua tarvittaessa.

Utajärveltä löydät myös yritykseesi tar-
vittavan työvoiman. Myös lähikunnista on 
helppo tulla tänne töihin. Tarvittaessa osallis-
tumme työntekijöiden kouluttamiseen. Tästä 
esimerkkinä ovat tänä keväänä käynnistynyt 
yrittäjätutkinto sekä erilaiset työllistämis-
koulutukset paikallisissa yrityksissä. 

Yrityspuistossa Mustikkakankaan kaa-
voitetulla teollisuusalueella sekä Utajärven 
taajaman keskustassa on valmiita yritystoi-
minnan käyttöön sopivia ja edullisia tontteja. 
Myös vapaata valmista hallitilaa löytyy tarvit-
taessa, ostettavaksi omaksi tai vuokrattavaksi.

Utajärven alueella on vielä tilaa uusille 
menestystarinoille. Kerro meille omat tavoit-
teesi, niin autamme mielellämme esittelemäl-
lä vaihtoehtomme ja ratkaisumme. Yrityksesi 
tuotteen tai palvelun menestyminen on kai-
kista tärkeintä, myös meille.

Otathan yhteyttä!

toimitusjohtaja 
vuokko paso
040 632 8805

vuokko.paso@utajarvi.fi
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Oulunkaaren yritysasiamies

TE-keskuksen rahoituspalvelut

Tekes eli Teknologian kehittämiskeskus
Tekes rahoittaa ja aktivoi yritysten ja tut-
kimusyksiköiden haastavia tuotekehitys- ja 
tutkimusprojekteja. Tekes edistää myös uusi-
en yritysten syntymistä ja alkavien yritysten 
kasvun vahvistamista. Rahoituksella ja asian-
tuntijoidensa palveluilla Tekes auttaa yrityksiä 

muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liike-
toiminnaksi.

TE-keskuksissa toimivat teknologiayksi-
köt antavat lisätietoa Tekesin teknologia- ja 
asiantuntijapalveluista yrityksille. 



Humanpolis

PUUTA, eli Puuraaka-aineen hyödyntäminen 
Utajärven kunnassa, on kaksivuotinen hanke, 
jonka tavoitr on saada syntymään uutta puun-
jalostusyritystoimintaa ja työpaikkoja sekä 
edistää ja hyödyntää puunjalostuksen ja biota-
louden osaamista Utajärven Mustikkakankaan 
teollisuusalueella. 

Hanke luo alustaa puunjalostuskeskuksen 
liiketoiminnan käynnistymisen edistämiseksi. 
Alusta sisältää markkinatutkimuksen ja asia-
kaskartoituksen, aluesuunnittelun, laskennal-
lisen simulaatiomallin optimaalisen toiminnan 
löytämiseksi sekä selvityksen hakkeen kos-
teuspitoisuuden ja palakoon merkityksestä 
pelletin korvaamisessa.

Hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Pohjan-
maan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto 
sekä yksityisrahoittajina myös neljä yritystä 
(MP Koneurakointi, Muhoksen Biokuljetus Oy, 
Turveruukki Oy ja Zander Ky). Hanke toteu-
tetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kauppa-

korkeakoulun ja Oulun Ammattikorkeakoulu 
Oy:n kanssa. 

Hankkeen tuloksena syntyy kilpailukykyi-
nen puunjalostusyritystoiminnan keskus, jos-
sa erityisesti energiapuu, mutta myös arvok-
kaampi puuraaka-aine, saadaan tehokkaammin 
käyttöön lajittelemalla se eri käyttökohteisiin 
sekä hinta- ja laatuluokkiin taloudellisesti 
kannattavasti. Hanke lisää metsänomistajien 
valmiuksia tarjota energiapuuta markkinoille.
Ensiharvennusmetsien metsänhoidollinen tila 
paranee, energiapuun käyttökohteita saadaan 
monipuolistettua ja paikallista uusiutuvan 
energian tuotantoa lisättyä. Uudet käyttökoh-
teet parantavat energiapuuketjun kannatta-
vuutta. Hakkeen saantivarmuus energialaitok-
sille ja uusille mahdollisille bioenergiajalosteita 
tuottaville laitoksille paranee.

arto seppänen

PUUTA-hanke

Humanpolis Oy on vuonna 2015 toimintan-
sa aloittanut Muhoksen, Utajärven ja Vaalan 
kuntien kokonaan omistama alueellinen, 
voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö. Se 
vahvistaa ja monipuolistaa alueen elinkei-
norakennetta, kehittää alueen kilpailukykyä 
ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedel-
lytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä.

Humanpoliksen uusi toimipaikka on Mu-
hoksen keskustassa uudessa liikekeskukses-
sa, samassa talossa Rautian kanssa.

Tämän hetkinen toiminta on pääasiassa 
Rokua Geoparkin kehittämistä eri EU-hank-
keiden avulla. Humanpoliksella on vetovas-
tuu isossa yhteishankkeessa, jonka tavoite on 
vahvistaa alueen kansainvälistä näkyvyyttä ja 
markkinoida alueen matkailuyrityksiä Keski-
Eurooppaan, Kiinaan, Japaniin ja Pohjoismai-
hin. Hankkeessa yhteistyötahoina ovat Oulun 
seutu, Kalajoki, Syöte sekä Metsähallitus, ja 
hankkeen tuloksina odotetaan kansainvälis-
ten matkailijoiden määrän lisääntymistä alu-

eella. Hankkeessa on mukana lukuisia Rokua 
Geopark -alueen yrityksiä jo tässä vaiheessa.

Humanpolis Oy toimii tiiviissä yhteistyös-
sä alueen yrittäjien ja kuntien viranhaltijoi-
den kanssa hyödyntäen laajaa maakunnallista 
ja kansainvälistäkin yhteistyöverkostoaan.

Humanpoliksessa työskentelee tällä het-
kellä toimitusjohtajana Ritva Okkonen, joka 
yhtiön hallinnon lisäksi osallistuu erityisesti 
matkailun, yrittäjyyden ja eri kulttuuritapah-
tumien kehittämiseen. Rokua Geoparkin toi-
minnanjohtaja Vesa Krökki vastaa Geoparkin 
toiminnasta sekä sitä koskevien hankkeiden, 
matkailun, yrittäjyyden ja ympäristön kehit-
tämisestä. Kolmas työntekijä on projekti-
päällikkö Mikko Kiuttu, jonka vastuualueena 
on erityisesti ympäristökasvatus ja kouluyh-
teistyö, minkä lisäksi hän toimii mukana eri 
hankkeissa.

Mikko Kiuttu, Ritva Okkonen ja Vesa Krökki

Lisätietoa humanpolis oy:n 
toiminnasta ja meneillään 
olevista hankkeista löytyy 

osoitteesta www.humanpolis.fi

Työllistämisen tavoitteita ovat
• Työllisyyden ja osallisuuden tukeminen
• Syrjäytymisen ehkäisy
• Työn tekemisen kulttuurin vahvistaminen
• Yhteisöllisyyden vahvistaminen
• Terveyserojen kaventaminen

Työllistämistoiminta on tavoitteellista – 
kohti avoimia työmarkkinoita, elämänhallintaa 
ja yhteiskuntaa. Ratkaisukeskeisessä toiminta-
mallissa nostetaan esille yksilön vahvuuksia ja 
jokaisella henkilöllä nähdään olevan annettavaa 
työelämälle. Ensisijaisia kohderyhmiä ovat alle 
29-vuotiaat nuoret ja 300 päivää työmarkki-
natukea työttömyyden perusteella saaneet 
henkilöt sekä monialaiseen piiriin kuuluvat 
asiakkaat. 

Vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä ja 
vahvistamalla ylisektorista moniammatillista 

yhteistyötä, erityisesti yli kuntarajojen, esimer-
kiksi oppilaitosten ja yritysten kanssa. 

palvelut
• Työnhakijan palvelut
• Nuorten työpaja
• Nuorisoetsivä
• Tuettu työllistäminen
• Työkokeiluun hakeutuminen
• Aloittelevan yrittäjän palvelut
• Koulutusneuvonta
• Aktivointiryhmiä kaikenikäisille

Teemme työtämme iloisella ja 
reippaalla otteella!

vs. työllisyyspalveluvastaava 
Tiina niemelä
050 438 3450 tiina.niemela@utajarvi.fi
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Utajärven kunnan kuntastrategian toteutta-
minen perustuu hyvään ja positiiviseen ke-
hittämiskulttuuriin. Utajärven vision mukaan 
Utajärven kunta luo edellytyksiä onnelliselle 
elämälle. Onnellisen elämän edellytyksiä Uta-
järvi edistää myös kuntalain mukaisesti hyvin-
vointia ja elinvoimaa kehittämällä. Utajärven 
kunnan positiivisen kehittämisen kulttuuri 
perustuu keskustelevaan luottamuksen ra-
kentamiseen, eri osapuolten monipuoliseen 
motivointiin, jatkuvaan kunnan toimintojen 
uudistamiseen ja kunnan toimintaan siten, 
että kaikkien osapuolten kuulemisen jälkeen 
saadaan mahdollisimman hyvä yhteisymmär-
rys. Tässä kehittämisen prosessissa toivotaan 
kuntalaisten olevan mukana ja osallisena 
mahdollisimman hyvin ja laajasti. Utajärven 
hallinto on tunnettu yksituumaisuudestaan 
päätöksenteossa, joka on tavoitteellisen työn 
tulosta.

Onnellisuus on voimavara
Kuntalaisten ja kunnan jäsenten onnellisuus 
riippuu itsensä toteuttamisesta. Tutkimusten 
mukaan noin 40 prosentin osuus onnellisuu-
den kokemuksesta johtuu perintötekijöistä 
ja loput ympäristötekijöistä. Utajärvi haluaa 
tarjota kuntalaisille niin laadukkaan ja onnel-
lisen elämän edellytykset kuin se kunnan toi-
milla on suinkin mahdollista.

Utajärven kunnalla 
omaleimainen kehittämiskulttuuri

Laadun kehittämisellä  
pitkä perinne
Utajärven kunta aloitti vuonna 1996 kymme-
nen prosentin kustannussäästöjen hakemisen 
laatujärjestelmään perustuvalla kehittämis-
työllä. ISO 9001:2000 -laatujärjestelmä kai-
kille kunnan toiminnoille saatiin sertifioitua 
16.1.2002 ensimmäisenä kuntana Suomessa 
kaikille kunnan toiminnoille. Oleellinen ja 
toivottavasti kaikkien tietämä osa laatujärjes-
telmää on, että kunta kerää kaiken saatavissa 
olevan palautteen toimintansa ”kehittämisen 
ruuaksi”. Utajärven kunnassa ei tunneta ne-
gatiivista palautetta, sillä kaikki palaute pal-
velee paremman toiminnan aikaansaamista 
Utajärven kuntaan. Laadun kehittäminen on 
jatkuva prosessi, sillä aika kehittyy nopeasti 
ja tuo mukanaan monia uusia ja tehokkaam-
pia tapoja toimia. Työ on Suomessa kallista, 
ja siitä syystä kaiken mahdollisen automati-
sointi on tiedolla johtamista ja tiedon hyväksi 
käyttöä. Suomalaista hyvää ja korkeatasoista 
osaamista ei ole vara jättää käyttämättä.

Elinvoimaa lisää  
kuntalaisten toimesta ja työllä
Utajärven kunnan elinvoimaohjelma suuntaa 
Utajärven tulevaisuutta laajasta näkökulmas-
ta. Elinvoiman kehittäminen ottaa huomioon, 

että hyvä hallinto tuottaa parhaat mahdolliset 
edellytykset kehitykselle. Kuntalaisten kuule-
minen ja vaikutusmahdollisuudet otetaan laa-
jasti huomioon kaikessa uuden valmistelussa 
ja asiat esitellään ennen lopullisia päätöksiä. 
Kuntalaisten toivotaan osallistuvan sekä 
esittelytilaisuuksiin että muiden vaikuttamis-
kanavien kautta. Uudet teknologiat otetaan 
käyttöön ja ne hyödynnetään täysimääräises-
ti. Tiedon tulee olla helposti ja nykyaikaisesti 
saatavilla päätöksen teon laadun ja vaikutta-
misen oikean suunnan varmistamiseksi. Avoi-
muus ja selkeys ovat elinvoimaohjelman tär-
keitä asioita, jotka ohjaavat kehitystä.

Hyvinvoinnilla laaja merkitys
Maakuntien tasolla sote merkitsee kuntien 
työtä sairauksien ehkäisemiseksi. Kunnan 
kulut ovat sitä pienemmät, mitä vähemmän 

kuntalaiset sairastavat. Kunnan tehtävä on 
luoda kuntalaisille edellytykset hyvinvointiin. 
Sairauksien ehkäisy on onnellisuuden edelly-
tysten luomista. Utajärven kunta kannustaa 
jokaista huolehtimaan liikunnan, painonhal-
linnan ja kulttuurin harrastamisen avulla ja 
muilla tavoilla omasta kaikenpuolisesta hy-
vinvoinnistaan ja onnellisuudestaan. Itsensä 
toteuttaminen on tarvehierarkian korkein 
aste, ja se tarkoittaa sitä, että jokaisen tulisi 
saada toteuttaa itselleen tärkeimpiä asioita. 
Kun tuota tavoitetta toteuttaessaan huolehtii 
myös omasta terveydestään mahdollisimman 
hyvin, on onnellisen elämän edellytykset ole-
massa ja kuntalaisen ja kunnan tavoitteet ja 
tarpeet toteutuvat.

asko merilä
kehitysjohtaja

Utajärvi tutuksi34 35



Oulun Seudun Leader ry 

on toimintaa,
neuvontaa &

rahoitusta
paikkakunnan

parhaaksi

yrittäjien hallitus:
Markku Juntunen, puheenjohtaja
Sulo Karhula, varapuheenjohtaja
Sirpa Komminaho, sihteeri/rahastonhoitaja
Kaarina Daavittila
Jaakko Laitinen
Markku Mustonen
Raija Robinson

varajäsenet:
Mikko Kemilä ja Raimo Karhula

Toiminnantarkastajat:
Vuokko Paso ja Piia Kankaala

Utajärven yrittäjät

oulujoen messut 
pidetään jälleen 13.–14.8.2016 

utajärven jäähallissa ja 
sen ulkoalueilla. 

Messujen yhtenä teemana on hyvinvointi. 

Mukana on paljon esittelijöitä, 
luentoja ja 

mielenkiintoista ohjelmaa!

Leader rahoittaa maaseutuyritysten ja yhtei-
söjen investointeja sekä kehittämistoimintaa. 
Oulun Seudun Leader ry on maa- ja metsä-
talousministeriön ja alueen kuntien rahoitta-
ma Leader-ryhmä, joka toimii Kempeleessä, 
Muhoksella, Utajärvellä, Pudasjärvellä, Iissä ja 
Oulun maaseutumaisilla alueilla.

Leader-ryhmiä on Suomessa 54, ja niiden 
toimintaperiaatteisiin kuuluu alhaalta ylös-
päin suuntautuva toimintatapa, jossa paikal-
lisilla toimijoilla on hankkeiden suunnittelu 
ja päätösvalta. Leader-ryhmät neuvovat haki-
joita hankeideoiden eteenpäin viemisessä ja 
valmistelussa sekä kannustavat ja aktivoivat 
ihmisiä kehittämään omaa elinympäristöään.

Jos sinulla on hankeidea, ota rohkeasti 
yhteyttä Leader-toimistoon. Ryhmien toi-
minnasta ja hankkeiden rahoituksista vastaa 
hallitus, joka on koottu jäsenistöstä kolmi-
kantaperiaatteen mukaisesti niin, että kol-
masosa hallituksen jäsenistä on maaseudun 
asukkaita, kolmasosa yhteisöjen edustajia ja 
kolmasosa julkisen sektorin edustajia. 

Kaikki maaseudun 
kehittämisestä kiinnostuneet voivat 

tulla mukaan toimintaan! 

Oulun Seudun Leader
www.oulunseudunleader.fi
toimisto@oulunseudunleader.fi

Vuoden yrittäjät 
Jukka ja Sami Oilinki, 

Hautauspalvelu Tuomenkukka.
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Oulujokivarren Keisarinranta sijaitsee Ala-
kylän alueella, kuntakeskuksesta noin viisi 
kilometriä Oulun suuntaan. Tontit sijaitsevat 
vehreiden peltomaisemien keskellä rajoittu-
en Oulujokeen. Alue tunnetaan myös nimellä 
Roinila.

Keisarinrantaan on rakennettu viemäröin-
ti, vesijohdot ja tiestö katuvaloineen. Alueelle 

tulee uusi tieyhteys sekä kirkonkylälle johtava 
kevyenliikenteen väylä. 

Tontit ovat noin 1500 neliömetrin kokoisia, 
ja niillä on rakennusoikeutta 250 kerrosneliö-
metriä.

kaavoitusinsinööri 
Tiia Possakka  050 591 7240

Asuminen ja 
mökkeily

utajärvellä on maankäyttöä ohjaavia 
kaavoja seuraavilla alueilla 
Maakuntakaava, Kirkonkylän osayleiskaava 
(oikeusvaikutukseton), Sotkajärvi-Alakylä osa-
yleiskaava, Rokuan yleiskaava, Kirkonkylän 
asemakaava, Mustikkakankaan asemakaava, 
Roinilan asemakaava ja Rokuan asemakaava. 
Kirkonkylän asemakaavaan liittyy lisäksi suuri 
joukko päivityksiä ja laajennuksia. 

Utajärvellä ovat lisäksi vireillä Kirkonkylän 
keskustasta Vaalan kunnan rajalle ulottuva ran-
taosayleiskaava, Lämpötien asemakaava ja tuu-
lipuistojen osayleiskaavat. Lisäksi useat kaavat 
ovat päivityksen alla.

Tonteista ja maankäytöstä vastaa
kaavoitusinsinööri 
Tiia Possakka  050 591 7240
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Tontit

Kaavoitus

Rakennustarkastajaltamme saat rakentami-
seen ja korjaustoimintaan liittyvää neuvontaa. 
Viranhaltijapäätökset rakennusluvista ja korja-
usavustuksista tehdään joustavasti ja nopeasti. 

rakennustarkastaja  
Ilkka Lyttinen  
0400 855 950

Rakennusvalvonta



vs. tekninen johtaja 
Petri Leskinen 050 387 1973
kaavoitusinsinööri 
Tiia Possakka 050 591 7240
käyttöteknikko Esko Spets 050 058 4459
rakennustarkastaja
Ilkka Lyttinen  0400 855 950

Oman paikkakunnan polttoainetta käyttävän 
lämpökeskuksen teho on 1,5 MW. Polttoai-
neena käytetään palaturvetta ja haketta. Läm-
mönjakoverkoston pituus on lähes neljä kilo-
metriä, ja käyttäjinä on yli 40 kiinteistöä.

käyttöteknikko Esko Spets 050 058 4459

vikailmoitukset: Tervatien Lämpö Oy
Jukka Koistinen  050 5831465

Vesihuoltolaitos tarjoaa erinomaista käsittele-
mätöntä pohjavettä koko kunnan alueella. Ve-
denottamoita on yhdeksän eri puolella kuntaa. 
Kirkonkylän haja-asutusalueella on tehty vie-
märöintiä matalapaineviemärinä.  Siirtoviemä-
ri Ouluun on otettu käyttöön syksyllä 2004. 
Siirtoviemäri kulkee Oulujoen eteläpuolella 
alkaen Rokualta.

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön 
käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen 
asentamalla vesimittarilla. 
-  veden kuutiomaksu on 1,14  €/m3 (alv 0 %)
- jäteveden 2,46 €/m3 (alv 0 %)

Muut hintatiedot löytyvät Utajärven kunnan 
internetsivuilta.

käyttöteknikko Esko Spets 050 058 4459
häiriöilmoitukset
työaikana 
Jukka Mäkäräinen   050 343 0362
ja Jaakko Ämmänpää   0500 895 036

 
vesimittarin lukeman 

voi ilmoittaa myös verkossa.

Myös aiempien kulutustietojen seuraa-
minen on mahdollista verkkopalvelussa. Pal-
velusta selviää myös vesi- ja jätevesimaksun 
sekä perusmaksun osuudet. Myös palautteen 
lähettäminen vesilaskutukseen on mahdollista 
tämän palvelun kautta.

Kirjautuminen ohjelmaan tapahtuu kirjoit-
tamalla kulutuspisteen numero ja vesimittarin 
numero niille varattuihin kenttiin. Nämä nu-
merot löytyvät vesimittarin luentakortista tai 
vesilaskumme oikeasta yläkulmasta.
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Rakentajan kaverit

Energiahuolto

Vesihuoltolaitos

Utajärven kunta kuuluu Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka vastaa 
palo- ja pelastustoiminnasta sekä kiinteistöjen 
palotarkastuksista.

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, 
useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toi-
miva tulisija hormeineen on nuohottava vuo-
den välein. Suuluukuttoman tulisijan eli avota-
kan tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen 
sovita.

Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija 
hormeineen on nuohottava vuoden välein. 
Tämä ei koske keskuslämmityskattilan tuli-
pesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa 
tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan 
tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuo-
den välein.

Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön 

tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan 
vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja 
hormit on nuohottava vuoden välein.

utajärven kunnan alueen 
palotarkastuksia hoitaa 
Janne Mattila 
Muhoksen palolaitokselta  044 703 8686

kiinteistön paloturvallisuuden 
rakennusteknisestä neuvonnasta 
vastaa 
rakennustarkastaja 
Ilkka Lyttinen  0400 855 950

utajärven kunnan alueella 
nuohouksesta huolehtii 
piirinuohooja 
Hannu Saarenpää  0400 324 892

Utajärven kunnan hoidossa on kaavateitä noin 
11  kilometriä sekä kevyenliikenteen väyliä 
noin 1,2 kilometriä.  Lisäksi kunta avustaa  yk-
sityisteitä talvikunnossapidon osalta, yhteispi-
tuudeltaan noin 82 kilometriä.
Näiden teiden lisäksi kunta avustaa kaikkien 
yli 50 metriä pitempien taloteiden aurausta 15 
kertaa vuodessa.

kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien 
talvikunnossapitoon kuuluu:
• Lumen ja sohjon poisto ajoradalta, risteyk-

sistä, kääntöpaikoilta ynnä muista sellaisista
• Pinnan tasaus eli polanteen poisto
• Aurausvallien madaltaminen tarvittaessa 

sekä haittaavan lumen poiskuljetus
• Sulamisvesien pääsyn estäminen ajoradalle
• Rumpujen ja sivuojien aukipito
• Liukkauden torjunta

yksityisteiden 
talvikunnossapitoon kuuluu:
• Lumen ja sohjon auraus
• Polanteen poisto
• Hiekoitus

Lumen ja sohjon poiston  
laatuvaatimukset
Kunnossapitoluokka Kuiva Sohjo
 irtolumi cm cm
Kaavatiet 5 3
Kevyenliikenteen väylät 4 3
Yksityistiet 10 5

Tasaus eli polanteen poisto
Kunnossapitoluokka Max Max
 urasyvyys  polanne
Kaavatiet 5 4
Kevyenliikenteen väylä 3 5

Tulisijojen ja hormien nuohous

Tieasiat

Utajärvi tutuksi



Valokuitu on vedetty koko kunnan alueelle 
2013–2014. Asukkailla on mahdollisuus liittyä 
verkkoon. Kuitukieppejä on jätetty tonttien ja 
liittymien varteen maan alle sitä varten, jos ha-
luaa kuidun kotiin.

Osuuskunta Utakuitu
Vanhatie 46, 91600 Utajärvi
Mari Mikkonen 
toimitusjohtaja, 050 566 2194  
mari.mikkonen@utakuitu.fi
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Oulunkaaren ympäristöpalvelut järjestää 
kunnalliset ympäristöterveydenhuollon ja 
ympäristönsuojelun palvelut Utajärven kun-
taan.

Eläinlääkintähuolto
kaupungineläinlääkäri 
Riitta Syrjä   0400 855 900
• Tuotanto- ja seuraeläinten terveyden ja sai-

raanhoito
• Eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäisy
• Eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuo-

tannon valvonta

Ympäristönsuojelu
ympäristötarkastaja vs. Kati Juurikka 
(Maria Säkkinen)   0500 282 946
• Ympäristöluvat
• Maa-ainesasiat
• Luonnonsuojelu
• Jätehuollon valvonta
• Meluntorjunta
• Maasto- ja vesiliikenne
• Ympäristön tilan seuranta ja ympäristöva-

listus

Ympäristöterveydenhuolto
ympäristötarkastaja 
Raija Aalto  0500 802 784

• Asuntojen terveydellisten olojen valvonta
• Elintarvikehuoneiston perustaminen
• Elintarvikehuoneiston omistajan tai halti-

jan vaihtuminen
• Elintarvikkeiden tilapäinen myynti tai tar-

joilu
• Elintarvikkeiden maahantuonti
• Ruokamyrkytykset
• Työhuoneiston perustaminen
• Omavalvontasuunnitelma
• Tupakkalain mukainen valvonta
• Uimaveden valvonta
• Talousveden valvonta
• tuoteturvallisuus

Utajärven jäteasema
Oulun Jätehuollon Utajärven jäteasema pal-
velee koteja torstaisin kello 16–19 osoit-
teessa Mustikkakankaantie 10. Jäteaseman 
urakoitsijana toimii Utajärven 4H-yhdistys.

Jäteasemalla otetaan vastaan maksutta 
kotien vaarallista jätettä, sähkölaitteita ja 
metalliromua sekä maksullisena satunnaista 
sekajätettä. 

Katso lisätiedot jäteoppaasta, joka jae-
taan keväisin jokaiseen kotiin, ja osoitteesta  
www.oulunjatehuolto.fi. 

Lisätietoja saa myös puhelimitse urakoit-
sijalta, 0400 945 207, ja Oulun Jätehuollon 
neuvonnasta, 08 558 400 10.

Utajärven kunnan alueella vuokra-asuntoja 
tarjoavat aravavuokrataloyhtiöt Koy Järven-
neito, Koy Mäyrä, Koy Rokuanrivi sekä Utajär-
ven Palvelutaloyhdistys ry. Lisäksi on kunnan 
suoraan omistamia vuokra-asuntoja keskustan 
alueella sekä Sanginkylällä.

Vuokra-asuntoihin on jatkuva haku. Hake-
muksen pakollisia liitteitä ovat tulotiedot ja 
verotustodistus. Hakemuksia vastaanotetaan 
Utajärven kunnan Yhteispalvelupisteessä sekä 

asuntotoimistossa, osoitteessa Vanhatie 46. Ha-
kemuksen voi toimittaa myös postitse osoittee-
seen Asuntotoimisto, Utajärven kunta, PL 18, 
91601 Utajärvi. Hakemus on voimassa kuusi 
kuukautta. Hakijoiden luottotiedot tarkistetaan.

Asuntohakemuksen voi tulostaa netistä 
www.utajarvi.fi Asumaan-linkin kautta. Hake-
muksia saa myös yhteispalvelupisteestä. Vuok-
ra-asumiseen liittyvää lisätietoa saa kunnan 
nettisivuilta ja asuntotoimistosta.

Valokuitu

Ympäristöpalvelut

Vuokra-asunnot

Mökkiläistoimikunta
Utajärvellä toimii aktiivinen mökkiläistoimi-
kunta. Mökkiläistoimikunta on mökkiläisten 
osallistumis- ja vaikuttamisväylä ja yhteistyö-
linkki Utajärven kuntaan vapaa-ajan asukkaita 
koskevissa asioissa. Toimikunta nostaa esille 
mökkiläisten asioita ja tarpeita sekä välittää 
mökkiläisten näkemyksiä kunnan päättäjille. 
Lisäksi toimikunta tiedottaa kunnassa olevista 
palveluista ja tarjoaa heille mahdollisuuksia yh-

teiseen toimintaan.
Mökkiläistoimikunta lähettää vuosittain 

kaikille mökkiläisille Mökkiläiskirjeen, jolla ha-
lutaan sekä tiedottaa mökkiläisille että innos-
taa heitä osallistumaan erilaisiin tapahtumiin 
ja toimintoihin Utajärvellä. Lisäksi toimikunta 
aktivoi mökkiläisiä osallistumaan kunnan ke-
hittämiseen. 

Utajärven paloasema
Hätänumero   112

onnettomuuden sattuessa:
• vastaa kysymyksiin
• toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
• lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@ouka.fi 
apulaispalopäällikkö Jari Kangastie, 
Muhos  044 703 8762
 

palotarkastaja Janne Mattila, 
Muhos  044 703 8686
 
kalustonhoitaja 
Petri Pinoniemi  044 703 8792 

nuohooja Hannu Saarenpää  0400 324 892

Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos
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Matkailijalle

Opastuskeskus Suppa sijaitsee Rokuan ai-
nutlaatuisella harju- und dyynialueella, Ro-
kua UNESCO Global Geoparkin ytimessä. 
Rokuan kansallispuisto kauniine retkeilyreit-
teineen on naapurinamme. Piipahda kahville 
viihtyisään kahvioomme tähtitaivaan alle tai 
tee löytöjä kioskissamme, jossa on myytä-
vänä paikallista käsityötä sekä Geopark- ja 
kansallispuistotuotteita. Supassa on esillä Ro-
kuan alueesta kertova pysyvä näyttely ”Ro-
kua – saari jonka meri hylkäsi”. Näyttelyyn 
on tilattavissa opastus.

Neuvomme mielellämme, jos kaipaat tie-
toa Geopark-alueen retkeilymahdollisuuk-
sista, palveluista tai alueen ainutlaatuisesta 
luonnosta ja kiehtovasta historiasta. Meidän 
kauttamme voit myös varata majoitusta tai 
laittaa oman loma-asunnon välitykseen. Mi-
käli haluat varata loma-asuntosi omatoimi-

sesti verkossa, se onnistuu Rokuan keskus-
varaamon kautta.

Opastuskeskuksessa löytyy saunat naisil-
le ja miehille, pari vuokramaastopyörää sekä 
kokoushuone. Lapsille ja lapsenmielisille on 
tarjolla pieni leikkipaikka, jossa voi piirtää 
vaikka oman Geopark-aiheisen taideteok-
sen tai pelata opettavan ja hauskan Rokua 
Geopark -seurapelin. Supan tiloihin ovat ter-
vetulleita myös sisäsiistit lemmikit. 

Tervetuloa 
opastuskeskus suppaan!

 

opastuskeskus suppa
Jaakonjärventie 2, 91670 ROKUA
+358 (0)8 554 5500
suppa@utajarvi.fi

Opastuskeskus 
Suppa
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luonnontilaisia vanhoja mäntymetsiä, joissa 
on runsaasti keloja ja järeitä puuvanhuksia. 
Ainutlaatuiset dyyni- ja harjumuodostumat 
sekä luonnontilainen jäkälikkö vaativat myös 
pitämään huolta arvokkaasta ympäristöstä.

Kaikkialta Suomesta nopeasti
Rokua Geopark sopii niin kiireisille viikon-
loppuvieraille kuin niille, jotka eivät halua 
eristäytyä täysin keskelle tietöntä erämaata. 
Oulusta ja Kajaanista alueelle pääsee vajaas-
sa tunnissa. Matkanteko onnistuu niin autol-
la, bussilla, junalla kuin lentäenkin kaikkialta 
Suomesta. Oulussa sijaitseva lentokenttä on 
pohjoisten reittilentojen solmukohta. Myös 
Kajaanin lentokenttä sijaitsee alle tunnin 
matkan päässä Geopark-alueesta. 

Rokua Geopark

Lumoudu Suomen  
ensimmäisestä geoparkista
Hiljaista hämärää ja puhdasta lunta, kirkkaa-
na välkkyviä vesiä ja hienoa hiekkaa – Rokua 
Geoparkin neljä vuodenaikaa esittelevät Suo-
men luontoa parhaimmillaan. Viimeisimmän 
jääkauden, virtaavan veden ja tuulen muovaa-
ma maa on ajan saatossa antanut muotonsa 
koko alueen luonnolle ja kulttuurille.

Rokua Geopark kattaa 1 326 neliökilo-
metrin laajuisen alueen, joka ulottuu Muhok-
selta Manamansaloon. Rokua Geopark sijait-
see Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnissa, 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. 
Maisema vaihtelee korkeista dyyneistä syviin 
suppiin, laajoista soista kallioisiin rantoihin 
ja upeista hiekkarannoista metsän keskellä 
mutkitteleviin polkuihin.

Osa ainutlaatuista UNESCON 
Geopark-ohjelmaa
Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen 
alue, joka kuuluu kansainväliseen UNESCOn 
Geopark-ohjelmaan. Verkosto pitää sisällään 
noin 120 geologisesti erityisen arvokasta 
kohdetta eri puolilta maailmaa.

Toiminta tuo esiin maailman kansainväli-
sesti merkittävää geologista perintöä, suoje-
lee alueen luontoa ja kulttuuriperintöä sekä 
tukee kestävää taloudellista kehitystä geo-
matkailun kehittämisen kautta.

Ainutlaatuinen ja  
arvokas ympäristö
Rokua Geoparkin alueella esiintyy uhan-
alaisia kasveja, lintuja ja hyönteisiä. Alueella 
pyritään edistämään kestävää kehitystä ja li-
säämään ymmärrystä ainutlaatuista luontoa 
kohtaan luonnontieteiden opetuksen kautta.
Geoparkin alueelta löytyy maan tärkein ka-
rukkokankaiden suojelualue ja harvinaisia 

Rokuan tunnistat  
dyyneistä ja harjusta
Rokuan alueen monipuolista maastoa hal-
litsee harju dyyneineen. Erikoisia ovat sup-
pakuopat, jotka syntyivät jääkauden loppu-
vaiheessa: koska ilmasto lämpeni, hiekkaan 
hautautuneet jäälohkareet sulivat hitaasti. 
Kumpuileva suppa- ja dyynimaasto luo val-
takunnallisesti ainutlaatuisen elinympäristön 
monille kasvi- ja eläinlajeille. 

Kansallispuisto suojelee luontoa 
Rokuan kansallispuisto suojelee alueen har-
ju- ja dyynimuodostumien karua ja herkästi 
kuluvaa luontoa, jonka kasvilajisto on Euroo-
pan mittakaavassa aivan erityinen. Kesähel-
teillä mieltä virkistää pulahdus kirkasvetiseen 
suppalampeen. Talvikuukausien paukkupak-
kasilla samalla lammella voi pilkkiä. 

Patikoi päivä tai kaksi
Rokuan alue soveltuu päivän tai parin mittai-
siin patikkaretkiin. Merkittyjä retkeilyreittejä 
on noin 57 kilometrin verran. Tasoltaan ne 
ovat joko helppoja tai keskivaativia. 

Maastossa reitit tunnistaa opasteviitoista 
ja väreistä. Reittien varrella on tulenteko-
paikkoja, laavuja ja kotia. Taukopaikoilla on 
polttopuuta ja kuivakäymälät. Evästauko, no-
kipannukahvit ja makkaran paistaminen tu-
lella hiljaisessa metsässä antaa voimia jatkaa 
matkaa.  

Sivakoi suksilla
Talvikuukausina patikointi vaihtuu hiihtoret-
kiin. Rokuan vaaramaisemassa kiertelevät 
huolletut, erinomaiset hiihtoladut. Hiihtoreit-
tejä Rokualla on yhteensä noin 60 kilomet-
riä, joista valtaosaa hoidetaan latukoneella. 
Valaistuja latuja riittää yhdeksän kilometrin 
verran.

Palveluja ja majoitusta
Rokuan alue tarjoaa monen tasoista majoi-
tusta lukuisista mökeistä aina hotellihuonei-
siin. Yksityistilaisuuksien, kuten hääjuhlien tai 
merkkipäivien järjestäminen onnistuu am-
mattitaidolla, ja puitteet luovat unohtumat-
toman elämyksen. 

Rokuan alue
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ahmas
Ahmaksen kylässä sijaitsee vanha Kalevalainen 
perinnekylä. Kalevalainen kylä on joukko ra-
kennuksia menneiltä ajoilta. Kylään voi tutus-
tua oppaan avustuksella.

Ahmaksessa sijaitsee kyläläisten yhteise-
nä kokoontumispaikkana kylätalo Katajisto, 
jossa voi harrastaa liikuntaa ja pitää juhlia ja 
kokouksia. Kylätalosta voi vuokrata myös ret-
keilymajatasoista majoitusta. Kylätalolla toimii 
Utajärven Osuuspankin Ahmaksen konttori.

juorkuna
Juorkuna sijoittuu jokivarteen, joka tarjoaa 
mahdollisuudet kesämökkeilyyn. Mökkiläiset 
tekevät mukavan lisän kylän palveluihin ja har-
rastustoimintaan. 

Kylässä asukkaita ja matkailijoita palvelevat 
muun muassa entisellä kyläkaupalla toimiva 
ekopiste, matkailukeskus Rekihovi ja pitopal-
veluyritys Herkkukelekka.

järvikylä
Järvikylän kyläyhdistys järjestää alueellaan eri-
laisia tapahtumia, muun muassa hiihtokilpailu-
ja, lettukestejä, pihakirppiksiä ja pikkujoulut.

naamankylä
Naaman kylätalolla Mäntyrinteellä järjeste-
tään erilaisia tapahtumia, esimerkiksi tansseja 
pitkin kesää sekä Maakirkko heinäkuussa.

niskankylä
Niskan kylä on reilun 200 asukkaan aktiivi-
nen kylä Oulujokivarressa. Kyläseura järjestää 
tapahtumia laidasta laitaan pilkkikilpailuista 
näytelmäesitykseen ja ”Akkainviikon” savu-
saunaan.

sanginkylä
Sanginkylässä sijaitsee kirkasvetinen Valkeisen 
kalastusalue. Alueella on grillikioski, uimaranta 
ja asuntovaunupaikkoja, sähköistetty vuokra-
kota ja sauna, vuokraveneitä, kalastuslautta ja 
laavu.

sotkankylä
Sotkankylä on yksi Utajärven kylistä Utajär-
veltä alavirtaan. Vakituisia asukkaita kylässä on 
satakunta, mutta kesäaikana asukasmäärä lo-
malaisten ansiosta ainakin tuplaantuu.

särkijärvi
Särkijärvi sijaitsee Kainuun rajalla, Utajärveltä 
Puolangalle päin. Kyläseura järjestää kylällä ta-
pahtumia pitkin vuotta.

Kylien matkailupalvelut Majoituspalvelut

Erilaisia majoitusmahdollisuuksia löytyy pi-
täjästä joka vaatimustasoon. Hotellitason 
majoitusta Rokualla tarjoavat monipuolinen 
kylpylähotelli Rokua health & spa ja hirsira-
kenteinen erämaahotelli Rokuanhovi. Meri-
län Kartano puolestaan sijoittuu Oulujoen 
varrelle neljän kilometrin päähän Utajärven 
kirkonkylästä ja tarjoaa maaseutumatkailua 
kauniissa maalaismaisemissa. Historia on Me-
rilässä vahvasti läsnä – onhan Oulujokilaakso 
ikivanhaa tervanpolttoaluetta.

Kurttilan lomamökit tarjoavat matkaili-
joille rauhallisen lomanviettopaikan jylhän 
kauniin Oulujoen rannalla. Lomamökeillä on 
hyvät ulkoilumaastot kaiken ikäisille. Erityi-
sesti lapsiperheet ovat mieltyneet maatilan 
eläimiin: Jussi-heppaan, Klaara- ja Tessa-lam-
paisiin, Manski-koiraan, Paavo-kissaan sekä 
lehmiin ja poroihin. 

Majoitusta yksittäisille henkilöille tai ryh-
mille voi tiedustella myös Opastuskeskus 
Supasta. Mikäli haluat varata loma-asuntosi 
omatoimisesti verkossa, se onnistuu Rokuan 
keskusvaraamon kautta. Suurin osa Rokuan 
keskusvaraamon loma-asunnoistamme sijait-
see kumpuilevissa suppa- ja dyynimaisemissa 
Rokua UNESCO Global Geoparkin sydä-
messä.

Asuntoauto ja -vaunupaikkoja löytyy sekä 
Rokuanhovilta että Valkeisen virkistysalueel-
ta. Majoitus- ja matkailuyritysten lisäksi kun-
nan alueen vaellus- ja luontopolkujen varsilla 
on laavuja, kotia ja Pookivaaran huipulla kai-
kille avoin autiotupa.
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Kulttuuri ja 
harrastukset

Kulttuuritoimisto sijaitsee kirjastossa, 
Anttilantie 13, 91600 Utajärvi
  
kulttuurisihteeri 050 588 6607

Kulttuuripalvelut
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Kirjasto

www.outikirjastot.fi 
facebook.com/utajarvenkirjasto
kirjasto@utajarvi.fi
Anttilantie 13, 91600 Utajärvi
 050 444 0029
kirjaston vastuuhenkilö
Pirkko Saarenpää  050 443 7583

kirjaston aukioloajat
maanantai  12–19
tiistai  12–19
keskiviikko  10–16
torstai  12–19
perjantai  10–16

kesäaukioloajat 9.5.–28.8.2016
maanantai  12–18
tiistai  10–15
keskiviikko  10–15
torstai  12–18
perjantai  10–15

- juhlapyhien aattoina 10–15
- juhannusaaton aattona ja 
jouluaaton aattona kello 10–15
- juhannus- ja jouluaattoina suljettu

utajärveen liittyviä kirjoja  
on myytävänä kirjastossa
entinen oulujoki 307 sivua. Hinta on 40 
euroa.

utajärven vaiheita 306 sivua. Kirjan hinta 
on 8,40 euroa.
oilingin varrelta – kotiseututarinoita 
utajärveltä, 179 sivua. Kirjan hinta on 18 
euroa. 
vaiettu joki 207 sivua. Hinta on 20 euroa. 
utajärvi-kirjasarja koostuu neljästä kirjas-
ta, jotka julkaistiin vuonna 2013. Kirjasarja tai 
neljä kirjaa maksavat 30 euroa, yksittäin ostet-
tuna kirjan hinta on 8 euroa.
- Sankaritekoja Ahmakselta, 28 sivua.  
- Koppeleista kirkkomaille, 32 sivua.   
-Kuohuissa kulkeneet – Kertomuksia Oulujo-
ella, 32 sivua.  
-  Pororaitoja, malmiveneitä ja koskivoimaa, 40 
sivua.
vapaasta virrasta valjastettuihin vuo-
siin, Utajärven historia 1865-2015, 431 sivua. 
Hinta on 50 euroa.



untorock on viime vuosina vakiinnuttanut 
ajankohdakseen viikko ennen juhannusta. 
Katso lisää osoitteesta www.untorock.com ja 
Untorockin Facebook-sivuilta.
Tervasoutu on vuosittain tapahtuva Vaa-
lasta Ouluun soudettava kaksipäiväinen ret-
kisoututapahtuma. Retken aikana on useita 
ruokailu- ja kahvitaukoja. 
www.tervasoutu.fi/
kiiminkijokimelonta on kaikille melon-
nasta ja jokiluonnosta kiinnostuneille avoin 
retkitapahtuma. Kolmen päivän aikana kesä-
kuussa lasketaan meloen tai soutaen Kiimin-
kijoki Utajärven Juorkunajärveltä Kiimingin 
Koitelikoskelle.
kuvien virta -jokielokuvatapahtuma 
Merilän Kartanossa keskittyy nimensä mu-
kaisesti jokielokuviin. Tapahtumissa on esi-
tetty dokumentteja, Oulujoki-elokuvia sekä 
myös vanhoja kotimaisia pitkiä elokuvia, jot-
ka ovat liittyneet jokiteemaan.
facebook.com/kuvienvirta 
heinäkuun alussa järjestetään kotiseu-
tuviikko. Yhdeksän päivän aikana yhdistyk-
set ja kunta järjestävät tapahtumia eri puo-
lilla kuntaa. Vakituisia tapahtumia viikolla ovat 
Toritapahtuma kirkonkylällä sekä Runon ja 
suven juhla Ahmaksella.
mutafutiksen sm-kisat järjestetään kes-
kellä kesää Merilän Kartanon pihapiirissä.
mutafutis.net 

oulujoki-messut ovat elokuun alussa. 
facebook.com/oulujoenmessut/ 

joulukauden avajaiset torilla järjestetään 
viikko ennen itsenäisyyspäivää. Torilta saa 
hankittua monenmoista pukinkonttiin ja kah-
vipöytään.
Tervahiihdolla on vuosikymmenten mittai-

set perinteet. Hiihto järjestetään maaliskuus-
sa. Nykyisin se jälleen starttaa Utajärveltä.
tervahiihto.fi 

kyläseurat järjestävät monenlaisia ta-
pahtumia kylillään, esimerkiksi Ahmas-
pilkki, Särkijärven ympärijuoksu, Sangin Ve-
netsialaiset, Naaman kyläpäivä, Kylien väliset 
soutukilpailut Juorkunassa ja paljon muita.

Kirjaston Sofian Kammarissa voi tu-
tustua kuukausittain vaihtuviin näyttelyihin. 
Esillä on niin taidetta kuin käsitöitäkin muun 
muassa paikallisilta taitajilta.

Tärkeimpiä vuosittaisia tapahtumia 

katso tarkemmin esimerkiksi kunnan kotisivuilta  
utajärvellä tapahtuu -palstalta.
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Kansalaisopistopalvelut ostetaan Muhoksen 
kunnalta, Oulujoki Opistosta.  

Opiston toimisto,  044 497 0011
Asematie 14, 91500 Muhos  

Utajärven kunnan yhteyshenkilö on 
kulttuurisihteeri 050 588 6607  
Utajärven kunnan kotisivuilla pikalinkeissä 

on Oulujoki Opisto. Klikkaamalla sitä pääsee 
opiston sivuille, myös katsomaan kurssitar-
jonnan ja tekemään ilmoittautumiset.

Kursseille voivat osallistua niin mökkiläiset 
kuin paikkakuntalaisetkin. Mikään laki ei myös-
kään kiellä kursseille osallistumista henkilöiltä, 
joilla ei ole minkäänlaisia yhteyksiä tai kytkök-
siä paikkakunnalle.

Esitä kurssitoiveita!

Kansalaisopisto

Katso kohdasta Lapsiperheille ja nuorille, 
Nuoriso- ja liikuntatoimi, sivu 22.

Liikunta- ja nuorisotalo

Kotiseutuarkisto sijaitsee Utajärven kirjas-
tossa, Anttilantie 13. Arkistoon on tallennettu 
utajärveläisten yhdistysten ja yksityishenkilöi-
den asiakirjoja ja valokuvia. Asiakirjat voi tilata 
kirjaston tiloihin luettavaksi, kotilainaksi niitä 
ei anneta.

Tutustu myös Kirjastovirmaan, kirjastovir-

ma.fi. Kirjastovirmaan on tallennettu Pohjois-
Pohjanmaalta muun muassa henkilöesittelyjä, 
muistomerkkiesittelyjä ja kirkkojen esittelyjä.

Tarina-arkiston löydät Utajärven kunnan 
kotisivuilta utajarvi.fi esimerkiksi hakutoimin-
nolla tai menemällä historiaosioon. Arkistossa 
tarinat on jaoteltu muun muassa kylittäin.

Kotiseutuarkisto ja 
tarina-arkisto



Torimakasiini ja tori
Torimakasiinissa, Vanhatie 48, voi kesäisin 
tutustua kolmeen näyttelyyn. Makasiinin ala-
kerrassa voi tutustua Utajärven Aikamatkaan, 
joka kertoo kuvien avulla Utajärven tarinaa 
tuhansien vuosien takaa tähän päivään. Yläker-
rassa voi tutustua Rauta vellinä viruvi -näytte-
lyyn, joka kertoo Kurimon ruukin tarinan. Kol-
mas näyttely vaihtuu vuoden tai kahden välein.

Torimakasiini on rakennettu 1930-luvulla, 
ja siinä on toiminut Utajärven Osuuskaupan 
keskusvarasto. SOK:laisen kaupan varasto-
käytössä rakennus on ollut aivan viime vuosiin 
saakka. Syksyllä 2010 se siirrettiin torille. 

4H-nuoret pitävät kesäisin auki Tötterö-
baaria Torimakasiinin alakerrassa.

Torin säännöt löytyvät kunnan nettisivuilta 
kohdasta Matkailu. Toripaikkojen myynnin ja 
rahastuksen hoitaa Ari Moilanen Arin Kone-
pisteestä, 08 5421 077.

Kulttuurinähtävyyksiä
Ahmaksen  
Kalevalainen perinnekylä
Ahmaksen kylässä on kautta aikojen asunut 
runonlaulajia ja kansanparantajia, joiden tari-
noihin voi tutustua kansalliseepoksessa Ka-
levalassa. Ahmaksen historiaan kuuluvat niin 
Lusia Rusintytär Korhonen, vuonna 1680 kä-
räjille kutsuttu, noituudesta syytetty paranta-
janainen, kuin menneiden aikojen sankari Iso-
Lassi eli Lauri Räisänen ja runonlaulajat Pekka 
Kukkonen sekä Samuli ja Heikki Pyykkö.

Perinnekylään on luonnonkivestä pysty-
tetty runonlaulajien muistomerkki vuonna 
2003. Muistomerkki kunnioittaa ahmaslaista 
runonlaulantaperinnettä. Siihen on kirjoitettu 
kalevalainen runo: ”Niitä ennen isoni lauloi 
kirvesvartta vuollessansa; niit äitini opetti vää-
tessänsä värttinätä.”

Perinnekylään on myös pystytetty Kert-
tu Mehtälän betoniin valama Iso-Räisäsen 
patsas. Se on pystytetty vuonna 2007. Koo-
kas ja väkevä Lasse Lassenpoika Räisänen eli 
Iso-Räisänen oli todellinen henkilö, joka eli 
1500-luvulla Ahmaksella ja puolusti kotiky-
läänsä vainolaisilta vanhan vihan vuosina.

Lisäksi kylässä on runonlaulajan polku sekä 
lukuisia vanhoja rakennuksia, kuten esimer-
kiksi Runon-laulajien pirtti, Lukkarin aitta, Ison 
Lassin silta ja Lusian aitta. Pirttirakennuksessa 
on myös savusauna, jota voi vuokrata.

Tiedustelut: Martin Töllikkö, 0400 599 418

Kotiseutumuseo ja  
Oulujoen koskivene
Utajärven Kotiseutuyhdistys ylläpitää Koti-
seutumuseota, joka toimii kirkon vieressä 

Joen laulu -veistos
Utajärvi täytti 150 vuotta vuonna 2015. Juhla-
vuonna kunta tilasi uuden, kuvanveistäjä Sanna 
Koiviston corten-teräksisen veistoksen Joen 
laulu. Veistos kuvaa paikallista kulttuuria, jokea, 
tervavenettä sekä pelto- ja metsämaisemaa. 
Veistos sijaitsee Salen ja koulun välissä.

Utajärven kivipiha
Kivipiha sijaitsee Utajärven Leipomon ja Val-
tatie 22:n välisellä viheralueella. Se on raken-
nettu vuonna 1993. Kivipihaan kuuluu neljä 
keskeistä elementtiä:
-  geologinen aikapolku, jolla jokainen laatta 

kuvaa 25 miljoonaa vuotta kallioperämme 
kehityksessä

-  kaareva maavalli symbolisoi muinaista, Alp-
pien kaltaista vuorijonoa, jollaisia Suomes-
sakin on esiintynyt

-  suihkulähde
-  Utajärven kallioperän pääkivilajit
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Roomari-patsas
Entisen torin laidalla on pronssinen, Risto Saa-
lastin Roomari-veistos vuodelta 1985. Muisto-
merkillä kunnioitetaan lautturin ammattikun-
taa.

olevassa entisessä lainajyvämakasiinissa. Mu-
seon näyttelyt liittyvät lähinnä maa- ja met-
sätalouteen sekä kotitalouksissa käytettyihin 
tarve- ja työkaluihin. 

Lähes viidenkymmenen vuoden ajan Ou-
lujoki toimi vilkkaana liikenneväylänä matkai-
lijoille, joten museon pihalla olevaan veneka-
tokseen on sijoitettu Oulujoen matkailuvene, 
joka on tehty aidon koskiveneen mallin mu-
kaan. Pihassa on esillä myös Roinilan kunnal-
liskodin ja B-mielisairaalan vanha vellikello 
sekä Särkijärvellä toimineen Kurimon ruukin 
voimakanavasta nostettu isokokoinen tahko. 

Lisätietoja antaa kotiseutuyhdistyksen pj. 
Anna-Liisa Valtanen, 045 855 4800, annaliisa.
valtanen@gmail.com.

Veteraanikivi
Veteraanien muistokivi on luonnonkivi, ja se 
sijaitsee Veteraanipuistossa kirjastoa vasta-
päätä. Se on pystytetty vuonna 1991. Kivessä 
on teksti ”Isänmaatamme puolustaneille, va-
paudesta kiittäen”.



Sankarivainajien muistomerkki ja  
Karjalaan jääneiden vainajien  
muistomerkki kirkkotarhassa
Sankarivainajien muistomerkin on suunnitel-
lut arkkitehti Uki Heikkinen ja reliefin ku-
vanveistäjä Oskari Jauhiainen. Muistomerkki 
on pystytetty vuonna 1950. Muistomerkissä 
on teksti ”Emme itsemme vuoksi taistelleet, 
emme kunnian tähden kaatuneet. Me tah-
doimme maatamme puolustaa, kotikontuja 
suojata Suomenmaan. Me elämme kun elää 
Suomi.”

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerk-
ki on vuodelta 1958. Se on punagraniittia. 
Kivessä on teksti: ”On täällä usein kanteleet 
pajuissa murheen riippuneet.”

kuvien virta ry 
Heikki Haverinen 
heikki_haverinen@hotmail.com

Teatteri kakskakkonen 
Pertti Anttila 
pertinoma@gmail.com

ahmaksen ns ja niskankylän ns 
tuulikki.haataja@dnainternet.net

utajärven kotiseutu ry 
Anna-Liisa Valtanen 
annaliisa.valtanen@gmail.com

utajärven musiikkiyhdistys 
Sirkka Kangaspuoskari 
sirkka.kangaspuoskari@muhos.fi

Kurimo
Kurimonkoski sijaitsee Kiiminkijoessa, Särki-
järven kylässä. 1800-luvun lopulla Kurimossa 
toimi järvimalmia raaka-aineenaan käyttänyt 
rautatehdas. Nyt alue on muinaismuistolain 
tarkoittama rauhoitettu muinaismuisto. Muis-
tona entisestä loistosta luonnonkauniin Ku-
rimonkosken partaalla on nähtävillä ruukin 
jäänteet, kuonakasoja ja komea kuusiaita.

Rokua – saari, jonka meri hylkäsi
Opastuskeskus Supassa Rokualla on esillä Ro-
kuan alueesta kertova pysyvä näyttely: Rokua 
– Saari jonka meri hylkäsi. Pysyvän näyttelyn 
lisäksi Supassa on esillä kiertäviä näyttelyitä.
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Kulttuurijärjestöjä

Liikuntajärjestöjä 

Nuorisojärjestöjä

FC yli-utos 
Seppo Kinnunen 
seppo@utamuutin.com

partiolippukunta 
Petri Seppälä 
petri.seppala@oulunseudunsahko.fi
utajärven vesaiset ry 
Maija Paavola 
paavola.maija@gmail.com

utajärven 4h-yhdistys 
4h@utajarvi.fi
utajärven nuorten  
Toimintaorganisaatio 
Jaana Rämö 
jaana.ramo@utajarvi.fi

ahmaksen kyläseura ry  
pj. Martti Töllikkö 
0400 599 418
sangin kyläseura ry 
pj. Kai Savolainen 
040 766 5215 
Puutturintie 3, 91620 Sanginkylä
utajärven alakyläläiset ry 
pj. Martti Puumalainen 
040 732 3880 
Aksilantie 7, 91600 Utajärvi
sotkan kyläseura ry 
pj. Jukka Kaiponen 
040 566 4744 
Itikkatie, 91600 Utajärvi
järvikylän kyläseura ry 
pj. Mauno Moilanen 
040 734 1823 
Suojalantie 4, 91600 Utajärvi

naaman kotiseutu ry 
pj. Mirja Nikula 
045 130 3870 
Utasenranta 1 B 7, 91600 Utajärvi
juorkunan kyläseura 
pj. Raija Tomperi                                  
050 371 4337
niskan kyläyhdistys ry 
pj. Heikki Soronen 
0400 818 431
utajärven utoslahti-Lahdensuun 
kyläseura 
pj. Ilpo Aksila 
0400 464 288 
Uittolenkki 13, 91600 Utajärvi
särkijärven kyläseura ry 
pj. Risto Juntunen 
044 500 5970

Kyläseuroja

Rokuan Ryhti 
Matti Sakaranaho 
matti.sakaranaho@mail.suomi.fi

utajärven urheilijat ry 
Jari Aitta 
aitta.jari@luukku.com



kerhotoiminta
4H-harrastus tukee lapsen ja nuoren kas-
vua aktiiviseksi, suvaitsevaksi, vastuulliseksi ja 
yritteliääksi. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet 
huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse 
tekemällä. Kerhot on suunniteltu yhdessä seu-
rakunnan ja nuorisotoimen kanssa, ja ne ovat 
avoimia kaikille 6-vuotiaista alkaen. 4H-jäsenil-
lä on tapaturmavakuutus. Joka syksy koulute-
taan ahkeria kerho-ohjaajia.

kesätyöllistäminen
Kesäisin 4H hoitaa Utajärven kunnan nuorten 
kesätyöllistämisen. Työaika on 60 tuntia kah-
dessa viikossa. Nuoria on mahdollisuus palkata 
monenlaisiin työtehtäviin niin kunnan, yritysten 
kuin yksityistenkin kotitalouksiin. Vuonna 2016 
kesätyöhakijoita oli runsaat 90 kappaletta.

kurssit ja työpalvelut
Eri kursseja järjestämme muiden 4H-yhdistys-
ten kanssa. Kursseja ovat muun muassa työ-
elämään valmentava-, kotityö-, 4H-yritys- ja 
kihokinkeräyskurssit. Myös hygieniapassi on 
mahdollisuus hankkia.

Välitämme yksityisille ja yrityksille apua ar-
keen eri työtehtäviin kuten ulkotöihin, siivo-
ukseen, juhlien tarjoiluapuun ja senioripalve-
luihin. Tavoitteemme on, että mahdollisimman 
moni nuori voisi saada ensimmäisen, onnistu-
neen työkokemuksen omalla kotiseudullaan jo 
yläkouluikäisenä.

4h-yritys
4H-yritys antaa nuorelle valmiudet ryhtyä ko-
keilemaan yrityksen pyörittämistä turvallisesti 
ja ohjatusti. Nuori pääsee toteuttamaan ideoi-
taan ja ansaitsemaan omaa rahaa.

kansainvälisyys ja hankkeet
Kansainvälisten vaihtojen, leirien ja seminaari-
en kautta nuorella on mahdollisuus oppia eri 
kulttuurien tuntemusta ja suvaitsevaisuutta 
sekä vahvistaa kielitaitojaan.

Olemme aloittaneet vuoden 2015 lopussa 

kolmivuotisen Luonnosta käsin -hankkeen yh-
dessä Muhoksen ja Tyrnävän 4H-yhdistysten 
kanssa. Hankkeen teemoja ovat kierrätys ja 
lähiruoka sekä luonnosta ja eläimistä saatava 
hyvinvointi. Hanke järjestää lapsille ja nuorille 
kerhoja ja leirejä.

muu toiminta
-  Utajärven Mustikkakankaalla toimii Oulun 

Jätehuollon jäteasema, jossa 4H-nuoret ot-
tavat vastaan jätteitä maksua vastaan yri-
tyksiltä ja yksityisiltä kotitalouksilta ympäri 
vuoden.

-  Toukokuussa järjestämme koulun kanssa yh-
teistyössä Metsäpäivän 9.  luokan oppilaille ja 
syyskuussa Kuutosten päivän 6-luokkalaisille.

-   Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa järjes-
tämme kesäkuun alussa kesäkerhon lapsille. 
Kerhossa askarrellaan, ulkoillaan ja leikitään.

-  Kesäkuussa osallistumme yhdessä Geopar-
kin kanssa10-leirille Rokuan leirikeskuksessa 
ohjaajien tehtävissä.

-  Heinäkuussa otamme vastaan kurssin käy-
neiltä poimijoilta kihokkia.

-  Järjestämme myös lapsille diskoja sekä koko 
perheille suunnattuja tapahtumia kuten ke-
säkauden avajaiset ja Joulurauhan Julistus 
metsän väelle.   

utajärven 4h-yhdistys ry
PL 18, 91601 Utajärvi
käyntiosoite: Kirkkotie 32
0400 945 207
4h@utajarvi.fi
www.utajarvi.4h.fi
Olemme myös Facebookissa

Utajärven 4H-yhdistys ry

Museon näyttely uudistettiin vuonna 2011, ja 
sen jälkeen näyttelyn avoinna pitämisestä on 
vastannut opasrengas, jossa ovat mukana Ko-
tiseutuyhdistyksen jäsenten lisäksi Eläkeliiton, 
Eläkkeensaajien ja Marttojen paikallisyhdistyk-
set. Viitenä kesänä renkaassa on ollut mukana 
noin 40–45 henkilöä. Museo on ollut avoinna 
kesäkuun lopusta elokuun alkuun, yhteensä 
kuuden viikon ajan viitenä päivänä viikossa. 

Utajärven Kotiseutumuseo on Utajärven 
Kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä museo, jolla 
ei ole palkattua henkilökuntaa. Vuonna 2016 
museo on avoinna 27.6. –7.8. arkisin kello 12–
15 ja sunnuntaisin kello 11–15. Maanantaisin 
ja lauantaisin museon on suljettu. Tänä vuon-
na kutsumme museoon erityisesti ryhmiä tai 
kerhoja tai koululuokkia valitsemaan vuodelle 
2017 yhtä merkityksellistä esinettä. 

Museossa on tällä hetkellä noin 400 esinet-
tä, joihin liittyviä tarinoita on museon opaskir-
jassa. Ryhmille museo on avoinna sopimuksen 
mukaan.

Museon ja venekatoksen maalaustalkoot 
pidetiin perjantaina 27.5.2016. Edellisenä päi-
vänä Utajärven Eläkkeensaajat keittivät kirkon 
paikoitusalueella punamultamaalin. Viime kesä-
nä tehtiin museon ulkoportaista esteettömät.

Utajärven kotiseutumuseo – Opaskirja 
sanoin ja kuvin, julkistettiin Makasiinitorilla 
26.5.2016. Tilaisuudessa oli pyöveleitten ja 
mestausten tutkija Mikko Moilanen kerto-
massa häpeärangaistuksista, muun muassa 
jalkapuun käytöstä kirkkokurin välineenä. Mu-
seotutkija Riina Kohonen kertoi Suomi 100 
vuotta -esineen valitsemisesta ja muista ajan-
kohtaisista asioista.

Utajärven kotiseutumuseo 
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Utajärven seurakunta
www.utajarvenseurakunta.fi

Utajärven seurakunta on elinvoimainen pieni 
seurakunta. Seurakunnan tärkeimpiä toimiti-
loja ovat kirkko ja seurakuntatalo. Seurakun-
nalla on päivittäin tarjolla toimintaa eri-ikäi-
sille ihmisille. Parhaiten tietoa seurakunnan 
monipuolisesta toiminnasta saa viikoittain 
kirkollisista ilmoituksista Tervareitti-lehdessä, 
seurakunnan kotisivuilta utajarvenseurakun-
ta.fi sekä seurakunnan työntekijöiltä. 

Seurakunnan toiminta 
on kaikille avointa. 
Tervetuloa mukaan!

Utajärven kirkko
Utajärven kirkko on valmistunut vuonna 
1762. Se on tyyliltään länsitornillinen tuki-
pilarikirkko. Kirkon suunnittelijaa ei tiedetä. 
Istumapaikkoja on noin 300. Vuonna 1894 
kirkon sisä- ja ulkoasu muutettiin tyyliltään 
uusgoottilaiseksi. Tämän tyylisenä kirkko oli 
lähes 80 vuotta. Vuosina 1970–1971 tehdyn 
peruskorjauksen yhteydessä sisä- ja ulkoasu 
palautettiin lähes alkuperäiseen asuun.  Kirk-
ko peruskorjattiin vuonna 2009. Piispa Sa-

muel Salmi vihki kirkon uudelleen käyttöön 
piispantarkastuksen yhteydessä tammikuus-
sa 2010. Alttaritaulu on hankittu kirkkoon 
vuonna 1949. Sen on maalannut taiteilija Olli 
Miettinen. Alttaritaulun aiheena on Kristuk-
sen ylösnousemus. Kirkon esittelyä voi tie-
dustella kirkkoherranvirastosta ja seurakun-
nan työntekijöiltä.

Utajärven seurakuntatalo ja  
kirkkoherranvirasto
Utajärven seurakuntatalo sijaitsee Kirkko-
tien varressa noin puolen kilometrin päässä 
kirkosta. Kauniissa seurakuntasalissa järjes-
tetään erilaisia seurakunnan ja yksityisten 
ihmisten juhlia. Seurakuntatalolla on tilaa ja 
kalustoa noin 200 henkilölle. Seurakuntasalin 
vuokraamiseen ja juhlien järjestämiseen liit-
tyvistä asioista voit tiedustella kirkkoherran-
virastosta, 08 542 1104. 

Kirkkoherranvirasto on avoinna maanan-
taina, tiistaina, torstaina ja perjantaina kello 
9–12. Keskiviikkoisin ja viikonloppuisin kirk-
koherranvirasto on suljettu.

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelus on Utajärven kirkossa pää-
sääntöisesti sunnuntaisin kello 10. Lisäksi 
pidetään vuosittain useita erityisjumalanpal-
veluksia.

Erämaakirkko ja  
muita maakirkkoja
Juorkunan kylällä on kahdenkymmenen vuo-
den ajan järjestetty kesäisin jumalanpalvelus 
Kirkkaanlammen rannalla tai sateen sattues-
sa Porokämpällä. Tuollainen erämaakirkko on 
ollut monelle vaikuttava kokemus. Ahmaksel-
la maakirkko pidetään Kalevalaisessa perin-
nekylässä ja Naamalla kylätalolla. Sanginkyläl-
lä maakirkko on ollut kyläpäivien yhteydessä 
Valkeisjärven rannalla. 

Hartaushetket Rokualla
Utajärven seurakunta järjestää yhdessä lähi-
seurakuntien kanssa iltahartauksia ja Juma-
lanpalveluksia Rokua health & spa -kylpylä-
hotellissa. Hartaushetket ovat joka toinen 
torstai. 

Seurakunnan tilaisuuksista kerrotaan 
tarkemmin kirkollisissa ilmoituksissa.

Kirkkoherranvirasto: 08 542 1104
utajarvenseurakunta@evl.fi

Työntekijät:
- Heikki Nissinen, kirkkoherra,  

040 544 5132
- Eeva-Kaisa Karhu, talouspäällikkö,  

040 799 7091,
- Anna-Mari Tuovinen, kanttori,  

040 708 4725
- Miia Jokiranta, vs. diakonissa,  

040 544 5206
- Mirja Karjalainen, toimistosihteeri,  

08 542 1104
- Minna Virtanen, nuorisotyönohjaaja,  

040 571 8026 
- Marjo Niskakangas, varhaiskasvatuksen 

työntekijä, 040 581 8160
- Antti Nissinen, seurakuntamestari,  

040 585 3874
- Liisa Timonen, siivooja-emäntä,  

040 736 9552
- Ulla-Maija Moilanen, vapaaehtoinen  

lähetyssihteeri, 040 527 3645

Sähköpostit työntekijöille muotoa etunimi.
sukunimi@evl.fi (paitsi minna.b.virtanen)
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Luonto ja reitit

Kalastus Kiiminkijoella
Kiiminkijokialue soveltuu hyvin rannalta ta-
pahtuvaan uistin- ja erityisesti perhokalas-
tukseen kevyillä heittokalastusvälineillä. Joen 
leveys vaihtelee 15–90 metriin, ja se on kah-
lattava, sopivankokoinen joki.  Vesi on humus-
pitoinen ja siten väriltään ruskeahko. Kalojen 
ravintona on muun muassa monipuolinen 
hyönteistö.
Alkukesällä jokeen nousee merestä meritai-
menta, alamitta 60 senttiä, ja lohta, alamitta 
60 senttiä. Lisäksi luontaisia kaloja ovat har-
jus, alamitta 35 senttiä, hauki ja ahven.

Kiiminkijoella on käytössä yhteisviehe-
lupa, joka oikeuttaa kalastamaan perholla ja 
uistimella kaikkia kalalajeja koko joen pääuo-
massa Puolangan Kivarinjärvestä Haukipu-
taan jokisuulle asti yhteensä noin 170 kilo-
metrin matkalla.

Yhteisvieheluvan lisäksi 18–64-vuotiailla 
pitää olla voimassa oleva valtion kalastonhoi-
tomaksu.  Alle 12-vuotias ei tarvitse kalas-
tuslupia. Kalastonhoitomaksu yksistään ei oi-
keuta kalastamaan Kiiminkijoessa, vaan kaikki 
yli 12-vuotiaat tarvitsevat myös Kiiminkijoen 
yhteisvieheluvan. Poikkeuksen muodostavat 
järvilaajentumat (Kaihlanen, Hako-, Juorku-
na-, Mätäs- ja Hamarinjärvi) Utajärven kun-
nassa.

Kalastajan Utajärvi

Kurimonkoski
Kurimonkoski on luonnonkaunis erämaa-
henkinen koskialue. Pohjoisrannalla on hy-
vin varustettu laavupaikka, ja koskialueen 
päättyessä pohjoisrannalla on kota. Kalastaa 
voi vain pohjoisrannalta. Koskialue on mata-
lahko ja hyvä kahlata. Rantautumispaikka ja 
hyvä vesillelaskupaikka sijaitsevat sillan jäl-
keen pohjoisrannalla. Kurimonkoski on yksi 
Kiiminkijoen erityiskalastuskoskista, joihin 
pyyntikaudella istutetaan touko-heinäkuun 
aikana pyyntikokoista rasvaeväleikattua järvi-
taimenta, alamitta 50 senttiä.
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Kalastusluvat
Kiiminkijoelle voi ostaa kalastusluvan suo-
raan osoitteesta www.kalapaikka.net tai joki-
varren alueella olevista lukuisista luvanmyyn-
tipaikoista.

utajärvellä kalastusluvat myy
-  Veikko Väisänen, Särkijärvi 
 myös Tilanjoki 0400 292 028
-  Seo Jaakon Mylly (ma–pe kello 7–22,  

la kello 8–22, su kello 9–22)  08 561 8800

kalastusluvat 2016
Jos olet 18–64-vuotias kalastaja, sinun tulee 
maksaa kalastonhoitomaksu. Maksua ei tar-
vitse suorittaa, jos kalastat pelkästään pilkillä, 
ongella tai silakkalitkalla. Kalastonhoitomak-
sulla voit kalastaa yhdellä vavalla lähes koko 
maassa. Kalastonhoitomaksu (18–64-vuoti-
aat) oikeuttaa myös vapaa-ajan kalastukseen 
Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisel-
lä vesialueella meressä.

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta vapaka-
lastukseen kaikilla vesillä. Maksun maksaneet 
kalastajat eivät voi kalastaa rauhoitetuilla 
vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityis-
kohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja 
virtavesissä. Kalastuskieltoalueet löydät Ka-
lastusrajoitus.fi-palvelusta. Myös useamman 
vavan vetouisteluun tarvitaan erillinen lupa.

Kalastonhoitomaksu on korvannut vuo-
den 2016 alusta alkaen vanhan kalastuk-
senhoitomaksun ja läänikohtaiset vieheka-
lastusmaksut. Kun kalastaja maksaa uuden 
kalastonhoitomaksun, hän voi kalastaa yh-
dellä vavalla kaikilla vesialueilla, joilla entisillä 
läänikohtaisilla maksuilla sai kalastaa.

Kalastuksenhoitomaksun voi maksaa esim. 
nettiosoitteesa  http://eraluvat.fi Jos kalastat 
useammalla vavalla tai verkolla tai niin edel-
leen, tarvitset vesialueen omistajan luvan.

kalastuksenhoitomaksun voi maksaa 
esimerkiksi osoitteessa eraluvat.fi

jos kalastat useammalla vavalla tai 
verkolla jne. tarvitset vesialueen 

omistajan luvan.

oulujoen alueella olevien 
osakaskuntien lupia voi tiedustella
-  Teboil-huoltamo, Muhos  

(Sotkajärven-Pyhänsivun kalastuskunta)
-  Neste-huoltamo, Muhos  

(Sotkajärven-Pyhänsivun kalastuskunta)
- Seo Jaakon Mylly, Utajärvi (Sotkajärven-Py-

hänsivun kalastuskunta, Niskan osakaskunta)
- Utajärven Osuuspankki  

(Sangin osakaskunta, Utajärven Osakaskunta)
-  Vaalan K-market, (Niskan osakaskunta)
-  Opastuskeskus Suppa,  

(Niskan osakaskunta, Ahmaksen osakaskunta 
- Osakaskuntien toimihenkilöiltä

Rauhoitukset
• Kiiminkijoen kalastusalue on kieltänyt 

verkkokalastuksen Kiiminkijoen pääuo-
massa (Kivarinjärvestä merirajaan) avove-
denaikana sunnuntaista kello 18 torstaihin 
kello 18. Suurin sallittu verkon silmäkoon 
solmuväli Kiiminkijoessa on 50 millimetriä. 
Verkkopyynti on kokonaan kielletty 15.8.– 
30.11. välisenä aikana. Lohta ja taimenta ei 
saa pyytää verkoilla.

• Ravustus on kielletty Kiiminki- ja Nuoritta-
joessa.

• Harjus on rauhoitettu kalastukselta 1.4.– 
31.5. välisen ajan

• Mato-ongella onkiminen, pilkintä ja kalas-
tus harrilaudalla on kielletty kaikissa vael-
luskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. Kii-
minkijoen valuma-alueen kaikki joet ovat 
vaelluskalavesistöjä, joten niissä on kysei-
set kalastusmuodot kielletty.

kattavat lisätiedot 
löydät osoitteesta

www.kiiminkijoki.fi/fi/kalastus
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Utajärveä pähkinänkuoressa
Utajärven kunnan nimikkoeläin on  

22 pistepirkko, Thea 22 puncatata, ja  
nimikkokasvi palleroporonjäkälä, Cladina 

stellaris.

Valkeisen virkistysalue
Sanginkylässä sijaitseva kirkasvetinen Valkeisjärvi on koko per-
heen virkistysalue ja vaativankin urheilukalastajan erityiskalas-
tuskohde. Alueella on muun muassa grillikioski ja hyvä uima-
ranta, sähköistetty vuokrakota ja sauna, vuokraveneitä, kota 
ja nuotiolaavu. Erilaisia harrastusmahdollisuuksia tarjoavat 
esimerkiksi lento- ja sulkapallokentät, leikkivälineet ja hyvät 
sienestys- ja marjastusalueet. Alue soveltuu myös liikuntara-
joitteisille.
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Tähän listaukseen on koottu utajärveläisä ja Utajärven alueella toimivia yrityksiä ja palvelun-
tarjoajia. Kaikkien tavoitettujen tahojen yhteystiedot on tarkastettu huhtikuun 2016 aikana 
sekä Tarkasta tietosi -lehden avulla.

Yritysluettelo

A
arin konepiste
 Vanhatie 50 ...................................044 277 5889
aarne vainiokangas oy
Hiltulantie 3 ...................................0400 251 133
aksila oy
Murrontie 9 ..................................... 08 542 1313
Arina Osuuskauppa/Sale Utajärvi
Laitilantie 10 ..................................044 788 6166
..........................................................044 313 5826
asv tekniikka 
Olvasjärventie 51 .........................0400 895 104
asianajotoimisto heikki aspegren
Ratatie 41 .......................................050 4473 365
autokoulu movia
Laitilantie 8 ....................................044 556 7453
autokoulu oulujärven liikennekoulu, 
Koulutie 4  .....................................0400 281 751

B, C, D
Bio jjjj oy 
Lerkantie 2 .....................................0500 894 662
Daavittila oy
Naama-ahontie 5 ..........................040 826 6588

E, F
entisöinti- ja verhoiluliike 
Wanha nikkari
Rakentajantie 1 .............................040 549 6285
Fysikaalinen hoitolaitos 
Fysio-Center oy
Vanhatie 46 ................................... 0400 917 218
............................................................ 08 5422 541
Fysiolaiffi
Asematie 2 ....................................... 08 542 1703
......................................................... 040 509 8010

H
hanhela m ja h oy
Koulutie 4.......................................040 564 9251
hautakivityöt jukka oilinki
Ouluntie 21 ...................................0400 917 217 
heikkisjussi Lvi, Rantaholapantie 5 E7, 
Muhos .............................................050 359 5400
heikkisen monipalvelu
Mannintie 15 ..................................050 912 2645
herkkukelkka
Kuppelonkuja 5 .............................0500 180 520
hermoratahieroja jaana Tiala
Koulutie 6 B 3 ...............................050 329 0308
hieronnax T:mi sirpa Laatikainen
Vanhatie 46 ....................................040 554 2166
hierontapiste ava
Järvikyläntie 11 ..............................045 234 3305

I
ijäs Trading Tmi
Mannintie 20 ..................................044 054 3862
insinööritoimisto intova
Komulantie 5 .................................040 142 4146
invera oy
Komulantie 5 .................................040 142 4146

J
jalkojenhoitaja Riitta mustonen
Tonttikuja 2 .........08 5421 513, 040 726 8013 
jalkojenhoito ja 
vyöhyketerapeutti Tmi sirpa Tenno
Mannintie 1 h 7 .............................044 092 3470
jk asennuspalvelu
Eteläpolku 11, Vaala ......................040 820 4567
jm Tehosähkö
Uittolenkki 24 ...............................044 360 1080

jurvelinin puutarha
Rotikantie 7 ..................................... 08 542 4903
jätekuljetus ja maansiirto ari holappa, 
Puolangantie 18 ............................040 501 4160

K
kakaravaara
Rokuantie 330 ...............................044 020 7097
kangas-korholan talli
Niskankyläntie 20 .........................0400 733 868
............................................................ 08 542 4646
kansaneläkelaitos 
utajärven yhteispalvelupiste
Vanhatie 46 ..........................................020 63411
kiinteistö oy järvenneito
Laitilantie 5 .........................................08 421 222
kiinteistö oy mäyrä
Vanhatie 38 .........................................08 421 222
kiinteistöhuolto mp-koneurakointi
Aksilantie 7 ....................................040 732 3880
............................................................ 08 5424 734
kiinteistöhuolto Raimo karhula
Saaritie 8........................................... 08 8421 445
..........................................................0400 388 521
kinnusen mylly oy
Murrontie 2 ..................................... 08 514 4700
oy youlink Finland LTD
Roomarintie 12 .............................050 514 7770
k-market meirami 
Vanhatie 52 ....................................0400 162 001
koirahoitola kennel Rocbee
Kortteentie 73 ..............................050 554 7508
kone-holappa oy
Anttilankuja....................................0400 583 809
konepalvelu mikael Lähtevänoja
Eskontie 2 ......................................044 967 2292
Konetien katsastus Oy/Utajärvi
Hiltulantie 2 ..................................... 08 311 7171
konetiimi j. pelkonen
Potkuntie 10 ..................................040 542 4197
koneurakointi ari hiltunen oy
Puolangantie 37 ............................0400 338 996
koontia oy
Putaalantie 2 ..................................040 530 7399
korhosen puutarha
Niskankyläntie 16 ........................... 08 5424 604
..........................................................0465 701 462
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kuljetus kaarre ky
Komulantie 12 ...............................050 324 8012
kuljetusliike markku juntunen oy
Ahmasjärventie  ............................0400 283 172
kuljetusliike moilaspojat oy
Hannulantie 1 ................................0400 180 480
kurttilan Lomamökit
Junttilantie 6 ..................................0400 424 130
kylätalakkari Tmi j. mulari
Kallantie 3 ......................................044 297 0741
käsityöpuoti utajärven 
Tilikkuosuuskunta
Vanhatie 35 ...................................... 08 556 2745

L
L&T Biowatti oy
Liitintie 29 ......................................050 385 3705
Leinonen jouni
Rakentajantie 10 ...........................0400 386 338
Lvi ja konehartikka oy
Ratatie 2  ........................................050 544 4905
LähiTapiola pohjoinen keskinäinen 
vakuutusyhtiö
Vanhatie 50 ...................................... 08 814 2590

M 
maansiirto ja Taksiliikenne T. perttunen
Puolangantie 506  .........................0400 389 221
..........................................................0400 165 921
maarakennus eino hiltunen oy
Roomarintie 2 A ...........................0400 583 808
maatalouskoneurakointi 
jukka Lotvonen
Koskenniskantie 6 ........................0500 907 550
maiku oy
Ahmasjärventie 79 .......................044 591 2361
maatalousyhtymä hamari 
arto, Tuula ja veijo
Ahmasjärventie  79 A ..................0500 581 650
mansikkafarmi hepola
Kajaanintie 161 .............................0400 424 608
merilän kartano
Meriläntie 1...................................... 0502820206
metsäGroup
Vanhatie 50 ....................................0500 295 112
..........................................................010 462 8400



metsäkeskus
Pohjoinen palvelualue ..................029 432 5267
metsäkorjuu a. ja m. mustonen ay
Kajaanintie 62 ................................0400 585 754
metsänhoitoyhdistys 
Rokua-paljakka
Vainionkatu 1 .................................020 413 5080 
..........................................................0400 882 376
metsäpirtin perhekoti
Hannulantie 6 .................................050 5323916
mj isoaho oy
Isoahontie 7 ...................................0400 808 866
............................................................ 08 542 4204
mk-restaurointi martti koivumäki
Kemilänkyläntie 35 .......................044 589 3382
moilanen seppo nosto- ja siirtopalvelu
Sotkantie 31 ..................................050 336 2288
mokopa oy
Hiltulantie 9 ...................................0400 180 520
mTy salonen jussi ja eero
Kontiosaarentie 13 .......................0400 331 055

N
neopolar oy
Mustikkakankaantie 6 ..................040 516 5442
............................................................ 08 5421 219

O
omaleipomo
Koulutie 5......................................... 08 5421 227
..........................................................0500 311 971
ompelimo sirpa kovalainen
Nurmipellontie 7 ..........................0400 896 676
opastus- ja varauskeskus suppa
Jaakonjärventie 2 ............................ 08 554 5500
osuuskunta utajärven hantlankarit
Vanhatie 46 ....................................040 530 7399
osuuskunta utajärven metsientekijät
Honkatie 1 .....................................0400 121 358 
osuuskunta utakuitu
Laitilantie 5 ....................................050 566 2194
oulujoen karitsa
Uittolenkki 32 ...............................045 678 1667
oulu-koillismaan pelastuslaitos
Anttilantie 15 .....................................08 558 410
..........................................................044 703 8801

oulun seurakuntien leirikeskus
Salmisentie 32 ................................. 08 316 1340
..........................................................044 316 1638
Oulunkaaren kuntayhtymä/
utajärven terveysasema
Kirkkotie 38 ..................................08 5875 6700

P
parturi-kampaamo Rianna
Vanhatie 50 ....................................040 838 4908
parturi-kampaamo Tukaani
Vanhatie 46 ...................................... 08 542 1235
pelkosen mökit
Potkuntie 10 ..................................040 842 5712
pinta-taituri
Uittolenkki 24 ...............................0440 200 821
piirinuohooja hannu saarenpää
Mäntyniementie 1.........................0400 324 892
pipelife Finland oy
Mustikkakankaantie 1 ..................030 600 2200
posti (sale utajärvi)
Laitilantie 10 .................................... 0200 71 000
pottumies oy
Varastotie 4 ...................................040 565 2660
Tietoista psykoterapia ja 
työnohjauspalvelut kaisa hiltunen
Valtatie 30 ......................................045 893 8500
puutavaransahaus jouko Daavittila
Naama-ahontie 5 ..........................0400 261 418
pötsönen Riikka
Kukkusenkuja 3 .............................041 742 8956

R
Rakennuspalvelu kurtti oy
PL 50 ................................................. 08 542 1292
..........................................................0400 1820 12
Rekihovi
Perjakantie 19 ...............................0500 383 678
Rk Timber oy
Simunankuja 1 ...............................0400 382 465
Roinilan Taimisto
Roinilantie 4...................................040 779 1640
Rokua healt&spa
Kuntoraitti 2 ..................................020 781 9373
Rokuan Lomahuvilat
Kuntoraitti 3 ..................................050 569 4773
..........................................................050 559 9595
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Rokuanhovi
Jaakonjärventie 43 .......................010 5014  420
Rp-koneet ky
Putaalantie 3 ..................................010 548 1444
..........................................................050 319 8244

S
sahausyhtymä Taro
Veikko Roininen
Mettolantie 7 .................................044 597 3737
saikotek oy
Puutturintie 52 ..............................040 571 1621
sanginkylän kalaveden 
osakaskunta ...............................050 370 1042
sellin Baari
Vanhatie 31 .........................................08 382 790
..........................................................044 322 7995
Seo Jaakon Mylly/Jaakko Haataja Ky
Koulutie 3......................................... 08 561 8800
..........................................................044 756 2300
sinisiipi moderni vyöhyketerapia
Saaritie 16 ......................................040 746 0123
sipolan maitotila
Kontiosaarentie 17 .......................0400 921 141
sirpan ja marin hoitohuone
Vanhatie 50 ....................................0400 854 556
sokkelopuu oy
Puolangantie 26 ............................050 349 0771
..........................................................050 5599 595
sotkanhelmi-huvila ja 
sotkan Leirikeskus 
Opintie 3 ........................................040 522 9005
sport-huolto heikki Lassheikki
Puutturintie 73 ..............................0400 268 046
stora enso metsä
Vanhatie 50 ....................................020 464 7919
suomen maalämpöporaus oy
Mustikkakanakantie 9 ..................045 639 3083
suomen metsäkeskus
Vanhatie 46 ...................................... 029 432 400
suorsan Liikenne ky
Kajaanintie 38 .................................. 08 542 1420
..........................................................0400 610 285
sähköasennus j. valkama
Utasenranta 1 C 12 .....................040 502 4785
sähköasennus m. jurva
Sotkantie 29 ..................................040 417 2337

..........................................................040 575 1310

T
Taksi matti moilanen
T:mi juorkunan jussi
Marttisjärventie 22 A ...................0400 292 164
Taksi Terttu vuorenpää
Vuorelantie 7 .................................0500 386 177
............................................................ 08 542 1535
Taksi Tyyne vitikka
Anttilantie 11 ................................0400 387 683
Taksiasema utajärvi
Vanhatie 49 ...................................... 08 542 1155
..........................................................0400 542 198
Taksipalvelu mikkonen ky
Naamantie 160..............................0440 410 680
Taksipalvelu Räihä
Vanhatie 46 ....................................044 322 7995
Telinmoilanen oy
Rakentajantie 1 .............................050 595 6162
Tervakankaan marjatila
Pyhänsivuntie 47 ...........................040 548 0580
..........................................................045 184 4335
..........................................................044 255 7159
Tervantien Lämpö oy
Kiertotie 11 ...................................0400 585 754
Tmi koneurakointi pekka Timonen
Lipontie 3 .......................................040 706 1209
Tmi sauli paavola
Vuorelantie 9 .................................040 525 0672
Tmi Risto einari väänänen
Sotkantie 43 ..................................040 582 2973
............................................................ 08 5421 446
Tmi simo kinnunen
Hautalankuja 4 ..............................040 775 2472
..........................................................044 210 7220
Tmi sisko holappa
Sotkantie 29 ..................................040 593 7660
Tmi vepikuljetus Taksipalvelu v piippo
Oravatie 2 D .................................040 508 9054
Tuomen kukka- ja hautauspalvelu,
Vanhatie 29 ...................................... 08 542 1303

U
upm metsä
Vanhatie 46 ....................................020 416 0561



arja ekdahl - kotiapua tarvitseville: 
siivoustyö, ruuan laitto, kauppa-asiointi, 
ulkoilutus, pyykkääminen, maton pesu, 
kylvetykset, pihatyöt. Tuntihinta 21,08. 
P. 045 276 5755

Timo suorsa, 
pienkoneiden huollot ja korjaukset 
P. 050 536 2541

aulis ekdahl: 
Kotipalveluna myös hierontapalvelut 
46,-/tunti, 36,-/puoli tuntia, ruohon 
leikkuut, pihatyöt, kodin pienet 
huoltotyöt, halonteko 21,08/tunti.
P. 040 578 1956

OSUUSKUNTA UTAJÄRVEN HANTLANKARIT 

Tarvitsetko ammattitaitoisen henkilön tekemään työn puolestasi?
Soita Hantlankareille!

aune väänänen, 
siivous- ja kotipalvelut 
p. 050 371 2382

Kuivaa 
Polttopuuta

Keijo Kurttila 

0400 424 130

REMONTTIPALVELU

UTAHALLI OY
p. 0500 588 080

Mikko Kemilä

Puheenjohtaja
Reijo Palo-oja
040 5426 119

Putaantie 5, 91600 Utajärvi • puh. 044 5560 999 • utajarvi@rhy.riista.fi

Toiminnanohjaaja
Rauno Tapio
044 3653 382

UTAJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Ry

Utajärven 4H-yhdistys ry 

Head - Harkinta
Hands - Harjaannus
Heart - Hyvyys
Healt - Hyvinvointi

4h-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. 
Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 
4h kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 
4h- koulutukset ja –kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan 
valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yrittäjyyteen ja työelämään.

PL 18, Kirkkotie 32, 91600 Utajärvi • P. 0400 945 207, 
4h@utajarvi.fi • www.utajarvi.4h.fi • Olemme myös facebookissa

4H on valtakunnallinen, sitoutumaton nuorisojärjestö

Nosto-ja siirtopalvelu
• Nostot • Siirrot

 • Kuljetukset, myös perävaunulla 
• Henkilökorit

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

Kaisa Hiltunen
YTM, sosiaalipsykologi, 

psykoterapeutti, 
työnohjaaja

Tietoista - Toista tietä

Hyvinvointia yksityisille ja 
yrityksille Oulujokilaaksossa

Erityistason psykoterapia, 
Tietoisuustaito-valmennus,

Työnohjaus, 
Työyhteisöjen kehittäminen

www.tietoista.fi 
p. 045 893 8500

Lämpötie 6, Utajärvi

Simo Paavola, 9. 044 5622701, 
Joni Tervo, p. 040 563 3346

www.utajarvenautohuolto.fi
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urakoitsija esko palovaara
Yli-Utoksentie 140
.............................0400 295 177,044 542 2612
utacon oy
Varastotie 9 ...................................0400 892 414
utajärven autohuolto oy
Lämpötie 6 ......................................044 5622701
utajärven 4h-yhdistys ry
Kirkkotie 32 ..................................0400 945 207
utajärven apteekki
Vanhatie 35 ...................................... 08 542 1255 
utajärven Baari ravintola
Vanhatie 46 ....................................0400 723 953
utajärven hautaus- ja pitopalvelu
Vanhatie 29 ...................................... 08 542 1303
..........................................................0400 917 217
utajärven osuuspankki
Vanhatie 35 ...................................... 08 542 1268
utajärven pappila
Pappilantie 1 ..................................0500 137 831
utajärven Riistanhoitoyhdistys
Patotie 9 ...........044 556 0999, 044 3653 382
utajärven urheilijat ry

Puolangantie 261 ..........................050 365 7932
utajärven yrityspuisto oy
Laitilantie 5 ....................................0500 298 042

V
valkeisen virkistysalue
Puolangantie 200 ..........................044 2790 684
vapaa-aikapalvelut jukka Grip
Siirantie 7 .......................................050 409 7856
vB-Betoni
Ouluntie 115 .................................020 741 3420
..........................................................040 518 5236
vehe-kone oy
Naamantie 160..............................050 363 1164
vesakonmurskausta 
jorma seppänen
Yrjänäntie 2 ...................................0400 380 970
vip-Rak oy
Vornantie 48 ..................................044 030 0578
Ziramo ay
Mustikkakankaan teollisuusalue 040 770 2991
..........................................................040 381 5168

meiRami

Elintarvike puh. 0400 162 001
Palvelemme: 

ark. 8-21, la 8-21, su 12-21

Vanhatie 52  91600 Utajärvi
mika.kemila@k-market.com
www.k-market.com

kodinrauta puh. 0400 162 005
Palvelemme: ark. 9-17



Vaala
Utajärvi
Muhos
Kestilä

Työ
Apu

Vaalan
VTA-Rakennuspalvelu
040 590 1428
040 561 8677
Alan ammattilaiset 
joustavasti ja nopeasti
- Rakennustyöt 040 590 1428
  050 369 8308
- Sähkötyöt 0400 192 588

•	 perinteinen	ja	vyöhyke-
	 terapeuttinen	jalkojen	hieronta
•		Intialainen	päähieronta
•	 myös	koti-ja	laitoskäynnit
•	 lahjakortit

Jalkojen hoidot

Tmi Sisko Holappa
Sotkantie 29,Utajärvi
puh. 040 5937 660

P. 040 838 4908, Vanhatie 50

Voit varata helposti ajan myös netissä: 
www.timma.fi/parturikampaamorianna

Löydät meidät myös facebookista

••
Wanha Nikkari

p. 040 5496 285
Rakentajantie 1, 91600 Utajärvi

wanhojen huonekalujen 
entistämistä • verhousta • korjausta

www.wanhanikkari.fi
anu@wanhanikkari.fi

Nurmipellontie 7, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 896 676
www.ompelimosk.fi

www.facebook.com/ompelimo.sirpakovalainen

mittatilaus ja korjaus ompelut
brodeeraukset, kalvo- ja 
sublimaatio painatukset.

ma-pe 9.30-17, la 10-14, 
1.8 alkaen ma sulj, ti-pe 9.30-17, la 10-14.

VAALAN
TEKSTIILI  KY

Muodissa mukana

TERVETULOA!

Vaalantie 18, p. 5361 106, 040 5910 734

Kaikenkattavaa siivous- ja 
hoivatyötä, leivontaa ja 

pitopalvelua.
Myös arvonlisäveroton hoiva- ja 

siivoustyö yli 65-vuotiaille.

HerkkukelekkaHerkkukelekka

Raija Moilanen, 
0500 180 520

raija.moilanen@mail.suomi.net
www.herkkukelkka.com

Maalaus ja tapetointityöt ammattitaidolla, 
044 020 0821, 

pintataituri@gmail.com

Korhosen Puutarha
Niskankyläntie 16, Utajärvi

Taimia, kukkia Utajärveltä

P. 5424 604, 0465 701 462
Puutarha sijaitsee 7 km Vaalan suuntaan Oulujoen pohjoispuolella

PYSYVÄSTI EDULLINEN

TORIMARKETVaalan

www.vaalantorimarket.fi

Järvikyläntie 2, 91700 Vaala • Puh. 08 556 2664
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13. Löydät meidät myös facebookista

•	 Vihannesten	ja 
 kukkien taimet
•		Amppelit
•		Ruukkukukat
•		Monivuotiset

Rotikantie 7
91640 Särkijärvi
Puutarha:  08 5424 903
Lea:   044 2537 874
Niilo:   040 7641 420
jurvelininpuutarha@hotmail.com

Jurvelinin Puutarha

Vanhatie 29, 91600 Utajärvi
p. 08 542 2541

Fysioterapia
Hieronta
Jalkaklinikka
Kuntosali

Tervetuloa lähetteellä tai ilman!
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www.maalampoporaus.fi

Pyydä tarjousta 
numerosta 

045 639 3083 
Janne Ylitalo

Mustikkakankaantie 9
91600 Utajärvi

Kajaanintie 62, 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

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

• Lämmöntuotanto • Energiapuun osto
TERVANTIEN LÄMPÖ OY Utajärvi

OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Kysy lisää: Kajaanintie 62, Utajärvi

UTAKUITU vALoN NopEUdELLA vErKKooN
osuuskunta Utakuitu tarjoaa valokuituun perustuvan 

laajakaistaverkon kotitalouksille, taloyhtiöille, 
yrittäjille ja yrityksille Utajärvelle. 

Valokuitu on nopea, luotettava ja nykyaikainen tiedonsiirtotapa. 
Valokuituyhteys mahdollistaa kiinteän ja 

huippunopean internetyhteyden, TV-kanavien laadukkaan katselun sekä eri-
laisten viihdepalveluiden mutkattoman toimivuuden. 

Laajakaistasta on hyötyä myös terveydenhoidossa, 
opiskelussa ja etätöiden tekemisessä. 

Jos sinulla ei ole vielä 
valokuitua käytössä tai 

teille ei ole tuotu kuitua kotiin, 
otathan yhteyttä meihin

050 566 2194.

www.vapo.fi

Maailman paras osaaja 
lähienergian arvoketjussa

Energia- ja polttoaineratkaisuita 
kunnille, teollisuuteen ja 
energiasektorille
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www.oulunseudunsahko.fi
www.oulunseudunsahko.fi

www.oss.fi

Hannulantie1, 91600 Utajärvi
Juha Moilanen 0400 180 480
kuljetusliike.moilaspojat@luukku.com
Fax 5562 298
Hannu Moilanen 0400 180 520
hannu.moilanen@mail.suomi.net
Jari Haataja 0400 180 510

Kuljetusliike Moilaspojat Oy
Sertifioitu laatujärjestelmä

• Kalliomurskeet 
• Maa-ainestoimitukset
• Sora- ja Puutavara-autot 
• Pyöräkonetyö

www.moilaspojat.fi

Maansiirto H. Mustonen Ky
Puolanka

0400 685 332
heikki.mustonen@co.inet.fi       www.maansiirrot.fi

Kaivinkoneet
- kumitelakaivinkone (3,5 ton)
- tela- ja pyöräalustaiset (15-21 ton)

Pyöräkuormaaja
- kuormaukset
- trukki- ja nostopuomityöt

Traktori

- maanajot
- harjaukset

Kuorma-autot
- maa-ainestoimitukset
- hiekkaa, soraa, mursketta, 
  multaa
- lavetti- ja 
  vaihtolavakuljetukset
- pihojen pesut Vuokrataan

 - maantiivistäjät (100-450 kg)
 - polttomoottorivesipumppu
 - vaihtolavoja ym.

UUSIEN 
ASETUKSIEN MUKAISTEN 

jätevesijärjestelmien 
rakentaminen

Kaikkea kotiin:
• Kodinkoneet • Viihde-elektroniikka • Pienkoneet 

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

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

• Tiedostojen talteenottoa kovalevyltä

GRam   FinLuX   WhiRLpooL   phiLips   WiLFa   LG   seveRin 

044 2775 889
ari.moilanen@arinkonepiste.net     

EDULLINEN KODINKONELIIKE
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www.JKASENNUSPALVELU.com
* Digita Pro ja DNA VHF antenniasennukset sekä tarvikkeet
* Atk- ja tietoliikennepalvelut, myös mobiiliverkot
* Murtovalvonta - ja etäohjausjärjestelmät
* Videovalvonta - ja lämpötilavalvontajärjestelmät

puh. 040 820 4567 • jkasennuspalvelu@gmail.com

utajärvi
puh. 044 756 2300

Kahvio
Grilli-Pizzeria
Keskioluet kahviossa ja 
ulosmyynti
Jäätelöt
Kalastusluvat
Nestekaasut
Mobil-öljyt
Kortti/seteliautomaatti

TAKSI
Terttu Vuorenpää

Vuorelantie 7, 91600 Utajärvi

Puh. 0500 386 117

Puh. 044 020 7097
www.kakaravaara.fi

Lianjärven rannalla
Rokuan Healt&Span lähellä

Kakaravaaran 
loma-asunnot

Kummuntie 6, 91500 Muhos
Puh. (08) 533 2215
Sami: 040 5409 791

sami.kylmanen@omtek-keittiot.com

OMTEK OY
Keittiökalusteet, eteisryhmät

Kodinhoitohuone- ja WC-kalusteet
Komerot

www.omtek-keittiot.com
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PARTURI-KAMPAAMO

Vanhatie 46, 91600 Utajärvi
Puh. 5421 235

Pääkonttori 5421 136 
 5421 268
Telefax 5422 522
Ahmaksen konttori 5424 116
Telefax 5421 576
Särkijärven konttori   5421 996

V A K A V A R A I N E N   J A   I T S E N Ä I N E N   R A H A L A I T O S

 Vanhatie 35, 91600 UTAJÄRVI      utajarven@op.fi     www.op.fi/utajarvi

Kinnusen Mylly Oy
Murrontie 2 

91600 Utajärvi
Puh (08) 5144 700 

 mylly@kinnusenmylly.fi

www.kinnusenmylly.fi
Varastotie 9, 91600 Utajärvi

Puh. 0400 892 414, 040 7670 825
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Metalliromun 
kierrätys ja 

konekauppaa

www.utacon.fi

Renkaat, akut ja 
käyttörautaa.

Kolmen A:n 
luottoluokitus.

Meille voit 
tuoda kaikenlaiset 

metalliromut!

UTACON OY

Hotelli Ravintola 
Puh. 050 382 0206

merilan.kartano@utanet.fi

www.merilankartano.



Yleinen hätänumero 112

JÄTEKULJETUKSET
VAIHTOLAVAKULJETUKSET

ARI HOLAPPA
Puolangantie 18, Utajärvi

Puh. Ari 040 501 4160

Fysioterapiaa lähetteellä tai ilman
 ● Geriatrinen kuntoutus
 ● Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
 ● Shockwave -paineaaltohoito
 ● Lahjakortit
 ● Kotikäynnit

Vuoden 2015 
Fysioterapiayritys Suomessa

fysioterapiaa yli 30 vuoden kokemuksella

Fysiolaiffi Utajärvi. Asematie 2
p. 050 559 3617

Sale Utajärvi
Laitilantie 10

044-7886167

ma–la 7–21
su 12–18

Siellä missä
sinäkin!

Omistajan käyntikortti

Sale Utajärvi
Laitilantie 10

044-7886167

ma–la 7–21
su 12–18

Siellä missä
sinäkin!

Omistajan käyntikortti


