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-Torin ja Puolangantien vä-
liin jää noin 900 kerrosneliö-
tä käsittävä tontti, johon on 
joskus aikoinaan  kaavailtu 
senioritaloa, kertoo Utajär-
ven tekninen johtaja Jouni 
Jurva.

Mikäli asemakaavan 
muutosehdotus menee läpi 
kesäkuun lopussa, voitai-
siin rakennustyöt torialu-
een suhteen aloittaa jo tä-
män vuoden puolella.

Alustava suunnitelma 
torialueesta on laadittu ja 
vaikka kyseessä on alustava 
suunnitelma on siinä mää-
ritelty suhteellisen tarkas-

Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden torialueen
Kortteleiden 42 ja 43 asemakaavan muutos 
on kunnanhallituksen käsiteltävänä. Kort-
telit sijaitsevat Utajärven ydinkeskustassa, 
jossa kortteli 42 käsittää torialueen ja kort-
teli 43 torialueen viereisen kevyen liikenteen 
väyliä. Asemakaavamuutoksella osoitetaan 
n. 2000 neliön kokoiselle torille alue sekä 
muutetaan hieman kevyen liikenteen väylän 
paikkaa.

ti torialueen asemoinnit ja 
materiaalit.

Keskustaan 
ympärivuotinen 

suihkulähde
Utajärvi on mukana Poh-
jois-Pohjanmaan Liiton Mei-
dän City -hankkeessa, jonka 
tarkoituksena on parantaa 
Pohjois-Pohjanmaan kunti-
en taajamaviihtyisyyttä laa-
timalla ydinkeskustaan ke-
hityssuunnitelma. 

Utajärven meidän City 
-toimikunnan virkamiesjä-
senenä toimiva Jurva ker-

too torisuunnitelman ole-
van osa Meidän City -han-
ketta.

-Hankkeen puitteissa on 
tehty koko kylän raittia kos-
keva kehityssuunnitelma. 
Päällimmäisenä ovat muun 
muassa raitin valaistustyöt 
sekä Osuuspankin ja Uta-
hallin pysäköintipaikoituk-
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sen viihtyisyyden lisäämi-
nen.

Suunnitelmissa on myös 
kahden ympärivuotisen 
suihkulähteen asentaminen 
keskustaan Postilanojaan, 
toinen Mäyrän asuintalon 
eteen ja toinen Veteraani-
patsaan seutuville, kertoo 
Jurva.

S-marketin tontti 
käyttöön

Uuden S-marketin suun-
nittelu on käynnissä ja Jur-
va uskoo rakentamisen 
käynnistyvän vielä tämän 
vuoden puolella. Nykyisen 
S-Marketin siirtyessä Valta-
tien varteen uusiin S-mar-

ketin tiloihin jää vanha S-
Marketin tontti tyhjilleen. 
Siihen Jurva kertoo arkki-
tehtien kaavailleen idyllistä 
senioritaloa perinnepihal-
la, tontilla sijaitsevien van-
hojen rakennusten vuoksi. 
Tontin ja rakennusten käy-
töstä päättää kuitenkin lo-
pullisesti aina omistaja.(en)

Nykyisen S-marketin paikalle kaavaillaan senioritaloa.

Koskiseudun vanha rautaosasto, jossa tehtiin kauppaa vielä 60-luvulla. Vuonna 1924 otettu kuva Utajärven osuuskaupan rakennuksesta jossa Eira Mikkonen piti 
jo aiemmin kauppaa.

Tämä Pihlajan talo väistyy uuden Salen alta.
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-Tämä on merkittävin kou-
lutoimen rakennushanke 
sitten 60 -luvun. Puhutaan 
yhtenäiskoulusta, jossa pe-
rusopetus ja lukio ovat sa-
man katon alla. Koko Uta-
järven koulutoiminnan on 
tarkoitus siirtyä yhtenäis-
koulun tiloihin lukukauden 
2011-12 alussa, kertoo ylä-
koulun ja lukion rehtori Ta-
pani Blomster.

Uusi kouluhanke tuo 
luonnollisesti muutoksia 
opetusrakenteeseen. Kun 
saman katon alla ovat sekä 
peruskoulu että lukio, ope-
tuksessa voidaan hyödyn-
tää sekä luokanopettajien et-
tä aineenopettajien ammat-
titaitoa. Lisäksi Ristiinopet-
taminen, eli aineenopettajat 
antavat tunteja ala-asteelai-
sille ja luokanopettajat ylä-

Utajärven kouluhanke hyvässä vauhdissa
Utajärven peruskoulun oppilasmäärän ennustetaan kuuden seuraavan vuoden aikana las-
kevan 100 oppilaalla. Opetuksen laadun ja organisoinnin takaamiseksi kunnanvaltuusto 
päätti 12. maaliskuuta peruskouluopetuksen keskittämisestä Keskuskoulun tontille. Kes-
kuskoulun yhteyteen rakennetaan lisäsiipi, jossa olisivat tilat peruskoulun pienimmille eli 
esikoululaisille sekä 1-4 luokkalaisille. Yläkoulun ja lukion tilat pysyvät ennallaan. 

asteelaisille, aloitetaan syk-
syllä.

-Meillä on vielä muuta-
ma vuosi aikaa lukuvuoden 
2011-12 alkuun, joten voim-
me rauhassa laittaa käytän-
nön asiat kuntoon. Ristin-
opettaminen on yksi askel 
kohti yhtenäiskoulua. sa-
noo Blomster.

Kouluhanketta varten on-
kin nimetty moniammatilli-
nen työryhmä, joka koostuu 
erityisopettajasta, luokan- ja 
aineenopettajista, kahdesta 
rehtorista eli Tapani Bloms-
teristä ja Erkki Väänäsestä 
sekä sivistystoimenjohtajas-
ta Hanna Värristä.

Lisäsiipi antaa uusia 
mahdollisuuksia

Sangin ja Kirkonkylän kou-
lun rehtori Erkki Väänänen 

Nykyinen torialue tulee tulevaisuudessa palvelemaan koulukuljetuksien linja-autoja ja tak-
seja. 

uskoo kouluhankkeen suju-
van ilman ongelmia. Hänen 
mukaansa yhtenäiskoulun 
suunnittelu on syksyllä jo 
hyvässä vaiheessa.

-Minusta hanke näyttää 
hyvältä ja toimivalta. Toi-
vottavasti kaikki tehdyt 
suunnitelmat saadaan to-
teutettua, Väänänen toteaa.

Sivistystoimenjohtaja 
Hanna Värri kertoo koulu-
rakennuksen lisäsiiven en-
simmäisten luonnosten ole-
van valmiina. Noin kolme 

miljoonaa maksavan lisä-
siiven rakentaminen aloi-
tetaan ensi keväänä. Uudet 
tilat mahdollistavat muun 
muassa kahden luokkahuo-
neen yhdistämisen. –Tilois-
sa voidaan tarpeen tullen 
opettaa kahta luokkaa yhtä 
aikaa, jolloin opettamisessa 
voidaan hyödyntää kahden 
tai useamman eri opettajan 
ammattitaitoa. Myös tilojen 

riittävyydestä on ollut kes-
kustelua. Alustavan suun-
nitelman mukaan hyötyne-
liöitä olisi lisäsiivessä 950, 
jotka Värrin mukaan riit-
tävät hyvin. Myös koulu-
alueen pihasuunnitteluun 
tullaan kiinnittämään huo-
miota. Piha-alueelle on tar-
koitus rakentaa pienimpiä 
koululaisia ajatellen aktivi-
teettipaikkoja ja pelialueita, 

joita myös vanhemmat lap-
set voisivat käyttää.

-Rakennus on vain raami. 
Tärkeintä olisi saada yhdis-
tettyä kaksi koulukulttuuria 
yhdeksi toimivaksi koko-
naisuudeksi, joka palvelisi 
kaikkia koulun tahoja niin 
oppilaita kuin opettajiakin, 
toteaa Värri lopuksi.

Eliisa Niskanen

Tämä vanha asuntola väistyy uuden 
Utajärven koulun tieltä.

Utajärven kunnan teknisen 
osaston ympäristöpalvelu-
jen tehtävään kuuluvat ym-
päristön hoito sekä teiden, 
puistojen ja yleisten aluei-
den viihtyisyydestä huoleh-
timinen. Utajärven kunnan 
puutarhuri Päivi Väänänen 
kertoo, että puistoilla on 
omat hoitoluokitukset.  

-Meillä Utajärvellä puis-
toalueet liittyvät yleensä 
kiinteistöjen piha-alueisiin 
ja niiden luettelointi on vai-
keaa, mutta tärkeimmät 
puistoalueet ovat Veteraa-
nipuisto, Kivipiha, leikki-
kentät, torin alue ja uima-
ranta. A-luokan tason puis-
tossa kiinnitetään huomiota 
turvallisuuteen, ympäris-
tön siisteyteen ja käytettä-
vyyteen. 

Puistot ovat käyttöä varten
Puisto on puistomaisesti hoidettu viheralue. Puisto koostuu usein 
kukkaistutuksista, nurmikosta, kävelyteistä, penkeistä, joskus 
patsaista ja suihkulähteistä. Puistossa voi olla kioski, kahvila, 
leikkikenttä jne. Puisto joka on erikoistunut erilaisten kasvien tai 
puulajien esittelyyn on arboretum. Utajärven tunnetuin puisto on 
Rokuan kansallispuisto, joka sijaitsee Utajärven ja Vaalan alueella. 
Osin Utajärven kunnan alueella sijaitsee myös Olvassuon luon-
nonpuisto.

Esimerkiksi leikkikentti-
en hoitoluokitus on A-luok-
kaa. Näiden kuntoa ja siis-
teyttä tarkkaillaan jatkuvas-
ti. Luokitus menee siten, et-
tä rakennetut viheralueet 
yleensä ovat näitä A-luokan 
puistoja.

Maisema-pellot ja niityt 
ovat B-luokkaa. Ne voivat 
olla metsänhoidollisia alu-
eita tai niittyjä, joita hoide-
taan jollain lailla, eli ehkä 
niitetään pari kertaa vuo-
dessa ja pidetään yleisil-
meeltään siistinä sekä hoi-
detaan puustoa. C-luokan 
alueet ovat ulkoilu- ja vir-
kistysmetsät. Näissä puis-
toissa voi olla rakenteita esi-
merkiksi levähdyspaikkoja, 
laavuja, polkuja, selvittää 
Väänänen.

Muut viheralueet ovat D-
luokkaa, joita ovat puistoik-
si tai lähivirkistysalueiksi 
kaavoitettuja alueita, joita ei 
ylläpidetä A, B, C tai E hoi-
toluokissa. E-luokassa voi-
vat olla erityisalueet, jotka 
poikkeavat ominaisuuksil-
taan edellä mainituista. Eri-
tyisalueita voivat olla esi-
merkiksi kalliot, lehdot, ve-
neilysatamat tai määrätty 
paikka joka vaatii poikkea-
vaa erityistä huoltoa.

Hoitoluokitukset voidaan 
tarvittaessa vielä luokitella 
siten että esimerkiksi A-luo-
kassa voi olla A1, A2 ja A3 
luokat, joilla on sitten omat 
tarkasti määritellyt hoitota-
voitteet.

Päivi Väänäsen mieles-
tä hyvä A-luokan puisto on 

hoidetulla alueella käyttöä 
varten. 

-Utajärven keskustassa 
sijaitseva Veteraanipuisto 
on hyvä A-luokan puisto. 
Siellä voi esimerkiksi käydä 
piknikillä tai viihtyä muu-
ten vain. Kivipuisto Kajaa-
niin menevän tien varres-
sa on myös A-luokan puis-
to ja varsinkin ohi kulkevat 
poikkeavat tutustumassa. 
Utajärviset eivät niinkään 
käy siinä, koska sehän on 
aina läsnä. Mutta se on oi-
vallinen tutustumiskohde 

esitellä vaikka kyläilemään 
tulleille vieraille, hoksaut-
taa Väänänen, joka on myös 
huolestunut lisääntynees-
tä ilkivallasta puistoissa. 
-Paikkoja sotketaan ja riko-
taan. Rikotut paikat on tie-
tenkin korjattava ja tämä 
tietysti lisää hoitoalueitten 
kustannuksia. On kuntalais-
ten etu, että yhteisistä alu-
eista pidetään hyvä huoli. 
Toivoisin että yhteisiä puis-
toja arvostettaisiin ja hyö-
dynnettäisiin tavalla, joka 
sopii puistoihin. Järki pääs-

sä liikkumisessa, muistut-
taa Päivi Väänänen ja toteaa 
että hyvä esimerkki oikeas-
ta puiston käytöstä on Un-
to Rock, jolloin vieraat levit-
täytyvät vilteille ja huoville 
nurmikoille. 

-Puistot ovat silloin käy-
tössä, niissä viihdytään ja 
vietetään aikaa.  Koskaan ei 
ole jäänyt jälkiä puistoihin 
rokki-kansan vierailuista. 
Puisto on pysynyt siistinä, 
kiittelee Väänänen.

Eila Lahtinen

Puutarhuri Päivi Väänänen istutuspuuhissa.
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Rokuanrivin asukkaiden kokous 
Pelastussuunnitelmalla pyritään antamaan asukkaille valmiuksia 
selviytyä vaaratilanteista mahdollisimman vähin vaurioin. Ennen 
varsinaisen pelastussuunnitelman tekoa tulee  tehdä riskikartoi-
tus, jossa arvioidaan erilaisten riskien todennäköisyyttä. Muitakin 
vaaratilanteita on kuin tulipalo, mutta tulipalossa usein tulee sekä 
ihmisille että kiinteistölle vaurioita.

Asukkaita oli kiitettävästi paikalla, kun Rokuanrivissä keväällä kartoitettiin erilaisia vaarati-
lanteita ja pohdittiin turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Pelastussuunnitelmalla py-
ritään antamaan asukkaille 
valmiuksia selviytyä vaara-
tilanteista mahdollisimman 
vähin vaurioin. Pohdittiin 
tilannetta, joita juuri tässä 
talossa, joka sijaitsee mää-
rätyssä paikassa ja on mää-
rätyllä tavalla rakennettu ja 
siinä asuu juuri nämä ihmi-
set, mitä voi sattua ja miten 
näitä tilanteita voidaan vä-
hentää ja miten näissä tilan-
teissa pitäisi toimia. 
Huomiot kirjattiin ylös toi-
menpiteitä ja pelastussuun-
nitelman päivitystä varten. 
Palovaroittimen hankkimi-
nen on pakollinen, vuok-
ralaisen vastuulla oleva 
asunnon varuste. Lisäk-
si asunnossa olisi hyvä olla 
sammutuspeite ja  vaahto-
sammutin. Vaahtosammut-
timen käyttö pitäisi ope-
tella. Talon pakollisiin va-
rusteisiin kuuluva vaahto-
sammutin on rakennuksen 
ulkopuolella seinässä.   

Yleisin tulipalon sytty-
missyy on tupakointi sän-
gyssä tai muu huolimatto-
muus tupakoinnissa. Muita 
tulipalon aiheuttajia voivat 
olla elävät kynttilät ja lii-
an lähelle seinää tai muita 
huonekaluja tai verhoja ase-
tettu televisio. Kokoontu-
mispaikka on paikka, jossa 
odotetaan pelastuslaitoksen 
paikalle saapumista.  Pelas-
tushenkilökunnan täytyy 
nopeasti saada selville onko 
joku ja missä huoneistossa 
jäänyt palavaan rakennuk-
seen. Kokoontumispaikak-
si valittiin alhaalla näkyvä 
paikoitusalue.

Kaatuminen ja 
muut kolhut

Liukastuminen ja kompas-
tumien  ovat melko tavalli-
sia onnettomuuksia.  Kaatu-
essa ei yleensä mene henki, 
mutta luita siinä tilanteessa 
voi murtua tai ainakin tul-
la joku nyrjähdys tai aivotä-

rähdys. Muutama vuosi sit-
ten piha-alueen valaistusta 
parannettiin. Kun piha-alue 
on hyvin valaistu eikä kul-
kureiteille jätetä tavaroita 
kompastumisia sattuu huo-
mattavasti vähemmän. Hie-
koitus on tavallisin keino, 
jolla liukastumista voidaan 
estää. Rokuanrivissä ei ole 
palkattua talonmiestä,vaan  
kunkin asukkaan on huo-
lehdittava oma porrasetun-
sa. Varaston portailla on tal-
visin sepelisanko, josta voi 
kätevästi koukata ohi kul-
kiessa. Lumiesteiden puut-
tuminen  saattaa aiheuttaa 
vaaratilanteita ja ne päätet-
tiin asentaa sisäänkäyntien 
kohdalle. 

Pelastustiet tulee 
olla vapaina ja 

ensiaputaitoiset 
tiedossa  

Tosi tilanteessa auttaa, jos 
pelastustie on vapaana ja  

talossa asuvat ensiaputaitoi-
set asukkaat kirjataan suun-
nitelmaan, jotta heitä voi-
daa kutsua onnettomuusti-
lanteessa apuun. Toisinpäin 
myöskin, pelastussuunni-
telmaan on mahdollista kir-
jata myös talossa asuvat pit-
käaikaissairaat, että heidän 
terveydentila voidaan huo-
mioida.

Pelastuslaitoksen henki-
lökunnan perille pääsyä ja 
osaamista auttaa mm. tien-

viitan ja rakennusten A ja 
B selkeät numerot. Kunto-
raitin tienviitta ja nume-
ro puuttuvat ja päätettiin 
hankkia.  

Vesivahinkojen 
todennäköisyys kasvaa
Rakennusten  ikääntyes-
sä vesivahinkojen toden-
näköisyys kasvaa. Toinen 
syy vesivahinkoon on ko-
dinkoneiden väärä tai huo-
limaton liittäminen verkos-

toon. Jääkaappien ja astian-
pesukoneiden alle asennet-
tavat muovikaukalot ovat 
apu vuodon havaitsemises-
sa, vesi valuu heti näköpai-
kalle työpöydän eteen eikä 
mene salakavalasti raken-
teisiin. Talon sulkuventtiili 
käytiin porukalla toteamas-
sa ja siihen yhteyteen kirja-
taan yhteystiedot, keneen 
otetaan sen jälkeen yhteyt-
tä, kun vesivuoto on havait-
tu ja venttiili suljettu.(a-lv)

Ensimmäisen hankesemi-
naarin teemana oli uudet ja 
Suomessa vähemmän ylei-
set energiaratkaisut. Yksi 
uusi ratkaisu on useamman 
energialähteen  rinnakkai-

Käyttöasteprojektista asumisen uudistamiseen
Ensin oli käyttöaste-projekti, jossa pureu-
duttiin vuokratalojen käyttöasteen nostami-
seen. Asumisen rahoitus ja kehittämiskes-
kuksen uusin vuokrataloja koskeva hanke 
on nimeltään Asumisen uudistaminen, jon-
ka puitteissa vuokratalojen omistajille asi-
antuntijat kertovat  asumiseen liittyvistä tu-
levaisuuden näkymistä ja  meille esitellään 
uusia rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpi-
toon liittyviä ratkaisuja.

nen käyttö. Toinen uusi 
suunta on ilmaiset energiat: 
maa- ja vesilämmön lisäksi 
aurinkoenergian käyttöön-
otto. Seminaarilaiset vierai-
livat Tukholman lähellä toi-

Naapurikunnan kollega Salme Tiri-Karjala Vaalasta ja Järvenneidon kiinteistönhoitaja Rai-
mo Karhula tuumailevat Mannintien pannuhuoneessa aurinkoenergian käyttöä.

mivassa yrityksessä,  joka 
oli kehittänyt aurinkoener-
gian keräämiseen tarkoitet-
tuja tyhjiöputkia. Energi-
an hinta ei ole ainut tekijä, 
mutta se on hyvä kannus-

tin  kiinteistönomistajalle. 
Kolmas varteenotettava te-
kijä on energian talteenotto 
ja siihen liittyvät ratkaisut, 
joita myöskin Aran toimes-
ta esiteltiin. 

Kiinteistö Oy Järvennei-
to on selvittämässä aurin-
kokeräimien kustannuksia 
ja kahden eri energian toi-
mivuutta Mannintie 2:ssa 
sijaitsevissa rivitaloissa. 
Sähköenergia on puhdas-
ta, mutta verkosta otettuna 
kallista. Taloissa on vesikes-
kuslämmitys ja talojen läm-
mittäminen sähköenergialla 
on ollut huomattavan kallis-
ta verrattuna öljyyn tai kau-
kolämpöön. Toisen talon la-
pe on auringon paisteisella 
puolella peltoaukean reu-
nassa. Pitkälle syksyyn ja 
keväällä riittäisi aurinko-
paneeleista saatava energia 
käyttöveden lisäksi osittain 
myös lämmitykseen. Kyl-
mimpänä kautena tarvitaan 
aurinkopaneelien rinnalle 
lisäenergiaa, joka voi olla 

esim. sähköenergiaaTalois-
sa on kaksi suurta vesiva-
raajaa. Kesällä varaajia on 
mahdollista lämmittää au-
ringosta saatavalla ilmai-
sella energialla, jota tarvi-
taan käyttöveden lämmittä-
miseen. Kesällä ei lämmitys 
ei juurikaan energiaa. Juuri 
tällainen vesikeskustalo so-
veltuu muuntelutarkoituk-
seen  erinomaisesti. toden-
näköisesti investoinnit saa-
daan muutamassa vuodes-
sa takaisin ja  energia on sen 
jälkeen  ilmaista. 

Tyhjiöputkien ulkopinta 
on lasinen. Tyhjiöputkien 
pinta pysyy kuitenkin ko-
ko ajan viileänä, koska ne 
eivät luovuta varaamaansa 
energiaa ulos. Putken sisä-
pinnalla on alumiinivaippa, 
joka on kontaktissa kupari-
putkeen. Lämpö siirtyy va-
raajalle tätä kautta. Aurin-
gonsäteily - suora tai heijas-
tunut - läpäisee tyhjiöput-
ken uloimman lasin ja osuu 
sisemmän lasiputken ulko-

pinnalla olevaan selektiivi-
seen pintaan. Pinta kerää ja 
varastoi tehokkaasti energi-
aa  myös pilvisinä päivinä. 
Putkien keräinteho säilyy 
niiden koko eliniän. Tyhjiö-
putket ovat rakenteeltaan 
erittäin kestäviä. Suoma-
lainen lumikuorma ei pys-
ty rikkomaan niitä. Aino-
astaan kova terävä isku voi 
vahingoittaa putkistoa. Mi-
käli joku putkista kuitenkin 
rikkoontuu, on se vaihdet-
tavissa loistelampun lailla. 

Mannintien piha-alue
Mannintie 2 talojen piha-
aluetta uudistettiin viime 
syksynä. Taloon oli muutta-
nut lapsiperheitä ja hiekka-
laatikko näytti olevan vaa-
ravyöhykkeellä - melkein 
autojen ajoradalla, johon 
käyttöön  asukkaat olivat 
kevyen liikenteen väylän ot-
taneet. Nurmialuetta uudis-
tettiin ja talon läheisyydessä 
kasvaneet puut kaadettiin. 
(a-lv)

Mannintie 2:een suunnitellaan tyhjiöputkien asennusta katolle aurinkoenergiaa varten.
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Kiinteistö Oy Järvenneito möi kaksi rivita-
lokiinteistöä vuonna 2007 perustamilleen 
asunto-osakeyhtiöille. Osakkeet myytiin 
vuonna 2008 edelleen yksityisille henkilöil-
le. Asunto Oy Utajärven  Kartanon viimeinen 
osake myytiin joulukuussa 2008 ja hallinto 
siirtyi sen jälkeen kokonaan osakkeen-
omistajille  yhtiökokouksessa, joka pidet-
tiin 27.2.2009. Kiinteistö Oy Järvenneidon 
puolesta hallituksen puheenjohtaja Kauko 
Kinnunen ojensi osakkaille muistoksi löyly-
tervaa ja tj Anna-Liisa Valtanen jakoi kelta-
ruusuja.

As Oy Utajärven Kartanon osakkeet MYYTY!

Pihatalkoot järjestettiin kol-
messa vaiheessa viikolla 21. 
Nokipannukahvia ja grilli-
makkaroita oli  talkoolaisil-
le työrupeaman jälkeen tar-
jola. Mäyrässä oli asukas-
toimikunta hoiti ilmoittelun 

Pihatalkoitten viikko toukokuussa

ja grillaamisen, Ahmalassa 
grilli-kokkina oli Päivi nyt 
niin kuin viime vuonna ja 
muita tiimiläisiä oli talkois-
sa mukana ja Honkatien, 
Mäntykujan ja Mannintien 
talkoolaisilla oli grillimuo-

nitus Mäntykujalla. Koke-
nutta kokkia ei siellä ollut  
käytettävissä, kun Raimo 
ja Raimon olivat lehtiä ke-
räämässä ja Anna-Liisan ei 
ole tarvinnut hankkia gril-
laamisen taitoa. Makkarat 

paloi karrelle, kun liekit löi 
yli. Kuitenkin talkoolaiset 
osoittivat urhoollista miel-
tä eivätkä valittaneet. No-
kipannukahvi taisi jotenku-
ten onnistua ja nisupitko oli 
valmiiksi siivutettu. (a-lv)

Talkooväkeä Mäyrän pihamaalla.Ahmalassa toimi grillikokkina Päivi Väänänen 

Kiinteistönhoitaja Raimo Karhula ja talon asukas Raimo Roininen lapioivat aikaisemmin haravoituja lehtiä peräkärrylle. Urakan jälkeen talkoolaisille maistui makkara.
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Peltojen keskellä seisoo talo, 
peltojen halki metsänreu-
naan kulkee tilustie. Toinen 
talo on metsänreunassa, vii-
meisiä vuosiaan pystyssä 
seisova vanha mökki. Har-
jun syrjää kiemurtelee tie, 
laakson pohjalla näkyy järvi 
tai joki, ja kumpuilevaa pel-
toaukeaa ympäröivät met-
sätiet ja mäet.

  Jos osaamme lukea tuon 
tavallisen maalaismaise-
man historiaa, se kertoo 
paljon. Pihasta metsäreu-
naan kulkeva tie on entinen 

Maisema elää...
Rakennukset ja rakennelmat ovat osa kulttuurimaisemaa, eli maa-
seudun kulttuurimaisema muotoutuu pellosta, metsistä, haka-
maista, järvistä, teistä, poluista jne. sekä näiden muodostumista 
erilaisista maisemakuviosta, aitoista, riihistä, ladoista, saunoista, 
vesi- ja tuulimyllyistä, maitolaitureista tai tuotantotiloista ja maa-
tilojen päärakennuksista, vanhoista kivi- ja puuaidoista, peltojen 
kiviröykkiöistä, ojista, puukujanteista. Luettelo voi jatkaa todella 
pitkälle.

Särkijärven sielu ja sydän on maisema

karjakuja, jota pitkin karja 
ajettiin metsään laitumelle. 
Metsän reunassa oleva talo 
on siirtynyt sinne kyläton-
tilta isojakotoimituksen jäl-
keen. Autiona oleva mökki 
on kenties 1700-luvun so-
tilastorppa. Katajaa kasva-
va keto kätkee rautakauti-
sen kalmiston. Harjun syr-
jää kulkevan tien linjaus on 
sama kuin 1700 luvulla kir-
kolle vieneen kesäratsutien. 
Pellon halki seuraavalle en-
tiselle kylätontille kulkeva 
pikkutie on syntynyt aikoi-

naan pellon ja niityn rajalla 
olevan aidan viereen. Met-
sää halkova sähkölinja kul-
kee keskiaikaista kylänra-
ja pitkin. Kylän vanhimmat 
pellot ympäröivät entistä 
kylätonttia. Niitä on viljelty 
jo satoja vuosia. Peltoaukea 
saattaa olla täsmälleen sama 
kuin vuosisata sitten, koska 
kaikki viljelykelpoinen maa 
oli tuolloin otettu käyttöön.

Me tulkitsemme nyt siis 
kunnan, kylän tai talojen ja 
niissä asuneiden ihmisten 
jättämää perintöä ja joka on 

tallennettu kulttuurimaise-
maan ja rakennukseen avoi-
meksi muistikirjaksi ja pe-
rinnöksi. 

Tietystihän nyt itsekin 
luomme rakennusperintöä 
ja tallennamme muistiin 
jälkipolvien tulkittavaksi-
Maaseudun kulttuurimai-
sema on  sen elinkeinojen, 
yleensä erityyppisen maa-
talouden luomaa maise-
maa.  Kun elinkeino muut-
tuu, muuttuu maisemakin.  
Kulttuurimaisema heijastaa 
asukkaidensa ja  kylien ar-
vomaailmaa ja identiteet-
tiä. Maisemassa on näky-
vissä, kuten jo edellä todet-
tiin, vuosisatojen työ, tavat 
ja tarinat, jotka ovat yhdes-
sä muokanneet nyt näkyvän 
maiseman. Maiseman sielu 
tulee paikalla asuneiden ih-
misten elämän ja työnteon 
jäljistä ja niihin liittyvistä ta-
rinoista ja kertomuksista. 

Korostaisin sitä, että mai-
seman vetovoima syntyy ta-
rinasta, minkä se voi kertoa. 
Tietenkin siihen on liitettä-
vä esteettisyys ja visuaali-

suus.  Muistin ja kulttuu-
riperinnön perustehtäviä 
ovat muun muassa aut-
taa meitä löytämään vas-
taus kuka olen, keitä olem-
me olla suunnistusjärjestel-
mä: koska kun ymmärräm-
me mistä olemme tulossa ja 
missä olemme, pystymme 
ehkä myös suunnittelemaan 
minne menemme kun ym-
märrämme olevamme osa 
sukupolvien jatkumoa, ym-
märrämme että elämä on 
elättävä juuri nyt.

Muisti ja perintö siis ak-
tivoivat ja yllyttävät meitä 
ottamaan vastuun elämäs-
tämme, lähimmäisistämme 
ja ympäristöstämme. Auttaa 
meitä kokemaan visuaalisia 
ja esteettisiä elämyksiä. 

Yhteiskunnallisella muis-
tilla ei ole paljoakaan hyö-
tyä, ellei se myös reagoi yh-
teiskunnallisena omatunto-
na. Tähän liittyy siis mitä 
ilmeisimmin vastuun kan-
taminen meille jätetystä pe-
rinnöstä.

Särkijärvi on noin 150 asukkaan kylä Utajärven kunnassa Pohjois-
Pohjanmaalla lähellä Kainuun rajaa. Kylä sijaitsee samannimisen 
järven rannalla noin 50 kilometrin päässä Utajärven kuntakeskuk-
sesta koilliseen, Puolangalle johtavan seututien 837 varrella. 

Kesäisin Särkijärven kylän 
asukasluku moninkertais-
tuu kesäasukkaiden myötä. 
Särkijärven kylä on Utajär-
ven kunnan vanhin asutus-
keskus!  Siksipä sen historia 
on hyvin mielenkiintoinen 
ja värikäs. Järvi muodos-
tui noin 8 000 vuotta sitten 
maannousun myötä.  Mut-

ta kylän maisema edustaa 
hyvin perinteistä ja romant-
tista maalaismaisemaa, jota 
Suomessa enää hyvin har-
voin tapaa. Kylämaisema 
onkin luokiteltu arvokkaak-
si maisema-alueeksi, jota on 
tarkoitus suunnittelun kei-
noin vahvistaa. Niinpä ky-
läseura on päättänyt, että 

Särkijärvestä pyritään muo-
dostaman luonnonsuoje-
lulain mukainen maisema-
alue.

Ensimmäiset kirjalliset 
merkinnät Särkijärven asuk-
kaista ovat vuoden 1557 
verotusluettelossa, jossa 
mainitaan nimeltä Juho Ju-
rvanen. Vuoden 1570 vero-

tusluettelossa mainitaan 
myös Heikki Repoinen. Vu-
oden 1585 verotusluette-
lossa mainitaan Jurvasen 
toimivan neljän ja Repois-
en toimivan kahden talon 
isäntänä. Tuolloin Särkijär-
vi kuului Suur-Limingan 
pitäjään.

Särkijärven kylällä on 
huomattu, miten tärkeää 
on maiseman avaus, ja siitä 
on keskusteltu myös kylä-
seuran johtokunnassa.

On ymmärretty, että itse 
järvi ja sen maisema on 
kylän keskeinen elementti 
ja kyläläisille tärkeä. Mut-
ta maisema muodostuu 
myös rakennuksista, van-
hoista aitoista, pihapiire-
istä ja pelloista ja niityistä 
sekä metsäsaarekkeista. 
Myös rakennuksia toivot-
aan enemmän näkyvi-
in, sillä ne ovat kylällä 
myös näkemisen arvoisia. 
Maiseman parannusta on 
tarkoitus elvyttää myös val-
itsemalla joka syksy Särki-
järven ”Paras piha”. Kun-
niakirja annetaan kahdessa 
sarjassa: loma-asukkaat ja 

paikalliset asukkaat.Tämä 
kunniamaininnan tavoit-
telu julkistetaan vielä tänä 
kesänä, mutta ensimmäiset 
valinnat tehdään syksyllä 
2010. Kyläläiset itse ovat 
ymmärtäneet vanhojen rak-
ennusten ja rakennustyylien 
säilyttämisen merkityksen, 
mikä on harvinaista:  Puuta 
on käytetty rakennusmate-
riaalina ja kirvesmiestaidot 
ovat kylällä edelleen vah-
vat, ja kun saneerataan niin 
käytetään useinkin vanhaa 
materiaalia.

 Kyläseuran toiminta on 
tiivistynyt, ja se on päät-
tänyt mm. perenna- ja pen-
saspuiston perustamises-
ta koulun järvenpuoleiselle 
alueelle. Tästä on tarkoitus 
neuvotella kunnan kanssa.

Myös uusi ”matkail-
unähtävyys” on rakenteilla: 
kylä saa tienvarteen toisen 
maitolaiturin.

Kurimon ruukki ja koski
Kolmantenatoista marras-
kuuta 1854 myönnettiin 
patruuna Axel Backmanil-
le, kauppias Adolf Laurel-

lille, rakennusmestari Johan 
Strömbergille ja raatimies 
Matts Sandströmille lupa 
perustaa rautaruukki Kuri-
muksenkosken varrelle. 

Tämän Kurimon ruukin 
perustaminen oli tärkeä ta-
pahtuma, sillä se toi työ-
paikkoja pienelle kylälle. 
Ruukin yhteydessä oli myös 
valimo. Toiminta kannat-
ti, ja vuonna 1862 se tuotti 
3 500 kippuntaa (560 ton-
nia) takkirautaa.Kurimon 
ruukin kirjanpitäjänä toimi 
1870-luvun alussa Suomen 
ensimmäisen naisrunoilijan 
Isa Aspin isä Jaakko Asp. 

Toiminta jouduttiin myö-
hemmin kuitenkin kannat-
tamattoman lakkauttamaan.
Ruukin alue on kuiten-
kin edelleenkin nähtävyys: 
vanhat kuusiaidat ja niiden 
välissä olevat niityt sekä 
rakennusten pohjat kerto-
vat entisen ajan loistosta, 
ja loistokkaastihan patruu-
nan kartanossa elettiinkin. 
Nykyisin alue on suojeltu, 
ja Metsähallitus on raken-
tanut alueelle kodan ja laa-
vun sekä nuotiopaikat. Itse Kukkaloistoa ja vanhoja taloja.

Kulttuurimaisemaa
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Mutta valtiovalta ei tätä 
vastuuta kanna: Suomes-
sa vanhoja rakennuksia on 
jäljellä vähän, ja niidenkin 
suojelu ja kunnossapito on 
heikoissa kantimissa. Ken-
ties surkeinta on, että van-
han rakennuksen kunnosta-
jaa suorastaan rankaistaan 
korottamalla kiinteistövero-
ja. Keski-Euroopan kulttuu-
rimaissa talonkunnostajan 
verotusta päinvastoin ke-
vennetään.  Me emme tässä 
suhteessa ole kulttuurimaa.

Maaseudun kulttuurimai-
semat ovat viimeisten vuo-
sikymmenien aikana muut-
tuneet kiihtyvää vauhtia. 
Kulttuurimaiseman ja ra-
kennusten hoito on tul-
lut sitä tärkeämmäksi, mi-
tä enemmän kulttuurimai-
semaan liittyviä arvoja on 
menetetty ja mitä suurem-
pi uhka niihin kohdistuu. 
Kaikkia kulttuurimaisen 
piirteitä ja rakennuksia ei 
ovi tallentaa, sillä uudet tar-
peet ja toiminnot muokkaa-
vat jatkuvasti maisemaa ja 
niille tuleekin suoda oma 

tilansa.Kulttuurimaiseman 
hoidossa onkin kysymys 
siitä millä tavoin uudet asiat 
sopeutetaan ympäristöön, 
osataanko perinteitä jatkaa 
ja vanhaa jo olemassa ole-
vaa kunnioittaa riittävästi ja 
kantaa siitä vastuuta. Kult-
tuurimaisemanhoito onnis-
tuukin käytännössä parhai-
ten, mikäli yhteiskunnassa, 
kunnissa ja kylillä osataan 
antaa arvoa perinteille ja 
halutaan myös vaalia niitä. 
Kysymys on siis tekemises-
tä, ei puhumisesta ja kau-
niista puheista.

Maatalouden rakenteen 
kehittäminen on johtanut 
tuotantoyksiköiden kas-
vuun ja yhtenäistänyt vil-
jelyaukeita. Pieniä peltoau-
keita on syrjäytynyt tuotan-
nosta. Peltojen salaojitus on 
vähentänyt, mikä puoles-
taan on hävittänyt lukuisia 
perinteisiä ojanpiennarkas-
veja.

Peltojen reunat ovat 
muuttuneet suoriksi ja pel-
toja ympäröivät pehmeät, 
pensaikkoiset reunavyö-

hykkeet on raivattu tehok-
kaasti viljellyn talousmet-
sän tietä pois. Käyttöä vail-
le jääneet rakennelmat, ku-
ten ladot ja aidat on jätetty 
lahoamaan tai purettu pois. 
Kulttuurimaiseman ja maa-
seudun luontoa on lisäk-
si yksipuolistamassa se, et-
tä alun perin vanhan maa-
talouden muovaamat pe-

rinnemaisemat eli niityt 
ja hakamaat sekä viljelys-
maisemassa  olevat pelto-
saarekkeet, pensaikot, kivi-
röykkiöt ja pientareet ovat 
katomassa.

Olisiko nyt siis heräämi-
seen aika. Kyllä. Mutta se 
on ollut sitä jo kauan.

Aivan tähän paikallis-
tasoon sovellettuna tätä ta-
voitetta ajatellen olemme 
Anna-Liisa Valtasen kanssa 
pohtineet Utajärvi-Puolan-
ka tien nimeämistä kulttuu-
ritieksi tai kulttuurimaise-
mateiksi, sillä maisemassa 
on poikkeuksellisen paljon 
latoja, aittoja, pieniä hirsi-
siä saunoja ja hirsimökke-
jä ja vähän edempänä ties-
tä huomattavan suuriakin 
vanhoja hirsitaloja pihaniit-
tyineen, Kurimon alue Sär-
kijärven kulttuurihistorial-
lisesti merkittävä maisema-
alue (oli aikoinaan oikea 
puutteenperä). Lisäksi siel-
lä on viehättäviä asuintalo-
ja ja kaikilla niillä on täällä-
kin oma tarinansa, jota ne 
yrittävät ikään kuin kertoa 

meille, mutta kuuntelijoita 
on vähän – ikävä kyllä.

Ja lopuksi. Mitä hyötyä 
kulttuuriperinnön, -maise-
man ja rakennusten suoje-
lusta on: identiteetin vah-
vistaminen (minä kuuluun 
jonnekin ja minulla on juu-
reni, joista olen ylpeä), yh-
teenkuuluvaisuuden vah-
vistaminen, perinnön jät-
täminen tuleville sukupol-
ville, kulttuurielämysten 
tarjoaminen, maaseutumat-
kailun kehittämisen perus-
te, kulttuurimatkailun ke-
hittämisen peruste eli visu-
aalisuuden ja esteettisyyden 
vahvistaminen, joka lisää 
asukkaiden viihtyvyyttä, 
kylien statuksen vahvista-
minen, jokamiehen” oike-
us kesäasuntoon” (kaik-
ki mummon mökit tulevat 
käyttöön), maallemuuton 
edistäminen.

Paikallisen tason työllä 
on yhteydet laajempiin ko-
konaisuuksiin; Rakennus-
perinnön hoito kuuluu la-
kisääteisesti ensijassa kun-
nille.  ja Mutta tätä työ-

tä ohjaavat myös Unescon 
maailmanperintösopimus, 
ICOMOS (international 
Council of Monuments and 
Sites): useita suosituksia, 
Euroopan neuvosto ja EU.  
Valtakunnan tason sidos-
toimijoita ovat mm  Museo-
virasto, Suomen ympäristö-
keskus, suomen kotiseutu-
liitto ja maakuntien liitot ja 
TE-keskukset,

Maankäyttö. ja rakennus-
laki ohjaa hyvinkin ratkai-
sevasti toimintojamme sa-
moin muinaismuistolaki 
sekä kaavoitus. Paikallista-
solla vaikuttavat kotiseutu-
yhdistykset, kylätoimikun-
nat, perinnepoliittiset yh-
distykset, yksittäiset ihmi-
set ennen kaikkea maan- ja 
rakennusten omistajat.

Viimeksi hyväksytty maa-
seutupoliittinen ohjelma 
puuttuu myös maaseudun 
rakennusperintöön. Tämä-
kin luettele on pitkä ja pal-
jon monipuolisempi. 

Jorma Hemmi

koski on myös nähtävyys ja 
urheilukalastuskohde. Ki-
iminkijoen melontatapahtu-
man muonitus on perinteis-
esti tapahtunut juuri täällä 
ja kyläseuran taitavat keit-
täjät ovat tarjonneet lohi-
soppaa ja muuta purtavaa. 
Niin tänäkin kesänä.

Särkijärven 
ympärijuoksu.

Särkijärvellä järjestettiin  tä-
nä kesänä jo 36  kerran Sär-
kijärven ympärijuoksu mil-
tei helteisessä säässä. Tä-
mä juoksu on yksi maamme 
vanhimpia joka vuosi sään-

nöllisesti järjestettyjä maan-
tiejuoksuja maassamme!  
Tapahtuman yhteyteen oli 
nyt toteutettu kuntoilijoi-
den pyöräilysarja.  Juoksua 
on tarkoitus kehittää siten, 
että naisille saataisiin myös 
vanhimpiin ikäluokkiin 
omat sarjat tai että tämä ta-
pahtuma olisi samalla kun-
toilutapahtuma. Eihän ole 
pakko juosta.

Ympärijuoksun reitin 
pituus on tasan 10 km, ja 
reittiennätys on niin kova 
kuin 30,34 Suomussalmen 
vastuksen Simo Pölläsen 
juoksema vuodelta 1983. 

Eihän koko maasta löy-
tyne nykyään montakaan 
ratajuoksijaa, joka juoksisi 
kympin alle puolen tunnin! 
Puolankalainen Matti Heik-
kinen on juossut 4 sekun-
nin päähän Simo Pölläsen 
ajasta v.1987 . Matti Heikki-
nen sijoittui SM-maratonil-
la vuonna 1991 kahdeksan-
neksi. Tänä kesänä Juha 
Peltoniemen voittoaika oli 
38,46.  Naisten sarjan reit-
tiennätys 36,34 on vuodelta 
1987 ja se on puolankalaisen 
Anna-Liisa Keräsen (nyk. 
Heikkinen) nimissä.

Kajaanilainen Kalevi 
Keränen on juossut kaik-
ki 36 kertaa eli jokaisena 
perättäisenä kesänä tämän 
matkan  ja hän toteaakin, 
että juoksulla  on ainek-
sia suurempaankin tap-
ahtumaan. Markkinointia 
lisäämällä osanottajamäärä 
lisääntyisi huomattavasti. 
Häntä viehättää tapahtu-
man lämmin ja ystävällin-
en ilmapiiri ja aidot ihmiset. 
Hän kehuu myös reitin 
hienoja maisemia, joita ehtii 
juostessakin vilkaista.

Turkkimänty valvoo 
arvokkaasti kyläläisten 

elämää
Turkkimännyn nimi ei viit-
taa turkkilaisiin, vaan nimi 
viittaa Teuvo Kinnusen mu-

Kalevi Ollila on juossut Särkijärven ympäri 34 kertaa, ja 
askel on edelleenkin kepeä 75-vuotiaalla konkarilla.

kaan entisajan ihmisen yllä-
pitämään turkkiin tai miksei 
suuren eläimen turkkiinkin. 
Mänty on tavattoman van-
ha, mutta sen tarkkaa ikää 
ei ole määritelty. Mutta kos-
ka puu oli kuuluisa jo Ison 
vihan aikaan, sen täytyy ol-
la useita satoja vuosia van-
ha. Siitä kirjoitettu ensim-
mäinen lehtijuttu jo v. 1903 
ja sitten Kalevassa suurem-
pikin juttu v. 1943.  Ja puu 
on edelleenkin voimissaan.  

   Aina kun puun ohittaa, 
pitäisi pysähtyä, ottaa hat-
tu pois päästä (jos sellainen 
sattuu olemaan), mutta ain-
akin kumartaa ja sanoa: ”kii-
tos herra Mänty, että pidät 
meistä huolta”. Ei se epäju-
maluutta ole, vaan suuren 
Luonnon arvostamista.

 Jos puu voisi puhua…
Niin se kertoisi monen sär-
kijärvisen ihmisen tarinan 
ja kohtalon, kylän vaikeat 
ja hikiset vuodet, mutta se 
ylistäisi myös kylän kau-
neutta ja mukavia ihmisiä.  
Ja se voisi kertoa montakin 
kalavaletta. Mutta kun Sär-
kijärvi Ympäristökeskuksen 
toimesta puhdistettiin, ka-
lavaleita ei tarvitse kertoa: 
näitähän suuria haukia saa 
saavikaupalla.

Kuvat ja teksti  
Jorma Hemmi

Isä Pentti Jurvelin ja poika Hannu Jurvelin 5 kiloisten kans-
sa. Täältähän niitä saa, tuumii Pentti.

Jorma Hemmi

Voittaja Juha Peltoniemi on voittanut Särkijärven ympäri-
juoksun toistamiseen ja hän saikin  haltuunsa komean kier-
topalkinnon. Palkintoa ojentamassa Särkijärven kyläseuran 
puheenjohtaja Toivo Perttunen.

Turkkimänty valvoo arvokkaasti kyläläisten elämää. Kuva 
Anna-Liisa Valtanen.

Kurimonkoski on nähtävyys ja urheilukalastuskohde.
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Läheisen poismeno sulkee 
ajatukset kaikesta muusta 
niin, että hautaamisen jär-
jestely kaikkine eri vaihei-
neen saattaa tuntua ylivoi-
maiselta. Silloin Utajärvellä 
avun antaa Utajärven Hau-
taus- ja Pitopalvelu Ky.

Hautaamisen ja hau-
taustilaisuuden järjeste-
lyt voivat tuntua ylipääse-
mättömän vaikeilta. Saat-
taa käydä, että mieli torjuu 
ajatuksetkin läheisen hau-
taamisesta. Kuitenkin arjen 
järjestelyt on huomioitava ja 
hoidettava.

– Joka ensimmäistä kertaa 
asioita hoitaa, niin aina hän 
ei edes huomaa, kuinka pal-
jon loppujen lopuksi asioit-
ten järjestelyä hautajaisissa 
on, Jukka Oilinki Utajärven 
Hautaus- ja Pitopalvelusta 
sanoo. Yritys tarjoaa kaikki 
hautauspalvelut, arkut, kul-
jetukset, saattoajot siunaus-

Utajärven Hautaus- ja Pitopalvelu Ky, Jukka Oilinki:
Tärkeintä on palvelu ja opastus

päivänä, hautakivet ja kivi-
en kaiverrukset. 

Pitopalvelut työllistävät 
Hautaus- ja Pitopalvelu yh-

tiössä varsin paljon. Tilai-
suudet järjestetään useim-
miten seurakuntasalilla, jos-
sa on juhlavat, runsaat tilat 

ja hyvin varustettu keittiö.
Uurnia maaseudulla käyte-
tään hautaamisessa harvoin, 
mutta joskus uurnahautaus-

Jalkaklinikka tukee Fysio 
Centerin muita toimintoja. 
Asiakaskunnasta huomatta-
va osa on lääkärin lähetteel-
lä saapuvia asiakkaita, jotka 
saavat Fysio Centerissä Ke-
la-korvattavia fysikaalisia 
hoitoja. Lääkärin lähetteel-
lä tulevat asiakkaat saavat 
maksuttoman ohjauksen ja 
salivuorot Fysio Centerin 
kuntosalilla kolmen kuu-
kauden ajaksi. 
Jalkaklinikkapalveluja Uta-
järven lähikunnissa ei ole 
aiemmin ollut. Jalkaklinik-
ka tarjoaa ratkaisuja alaraa-
jaongelmiin, jotka saatta-
vat heijastella monenmoi-
sina kipuina alaraajoissa ja 
alaselässä. Jos kivut jatku-
vat pitkään, niin ne saatta-

Fysio Centerin palvelukirjo monipuolistui
Jalkaklinikka aloitti Utajärvellä
Kuntosali ja fysikaalinen hoitolaitos Fysio Center Ky on käynnis-
tänyt myös jalkaklinikkapalvelut Utajärvellä. Yrittäjä Sami Oilinki 
tekee jalkaklinikalla alaraaja-analyysejä ja tukipohjallisia.

vat heijastella laajalle alu-
eelle kehossa. Kivun pai-
kallistaminen ja sen syiden 
selvittäminen on monivai-
heinen asia.Olennainen osa 
työtä jalkaklinikalla on sel-
vittää myös se, onko kivun 
syy jossakin muualla kuin 
jaloissa. 

–Käytän tutkimiseen omia 
käsiä. Esimerkiksi erilaisilla 
lihastesteillä, liikkuvuustes-
teillä ja ihan vain palpoiden 
eli tunnustellen tutkitaan li-
hasrakenteita ja verrataan 
oireettomaan puoleen. Sit-
ten selvitetään, onko vika 
nivelpuolelle, lihaspuolel-
la, hermopuolella vai mis-
tä vaiva johtuu. Kyseessä 
voi olla myös rasitusperäi-

Kuntoiluliikunnan ja kunnon-
hoidon monitoimimies Sami 
Oilinki on käynnistänyt jal-
kaklinikkapalvelut Utajärvel-
lä yrityksensä Fysio Center 
Ky:n tiloissa.

nen kipu tai syynä voi olla 
vuosia sitten sattunut trau-
ma, Sami Oilinki kuvailee 
työtään.

Oilinki arvio, että puolet 
työstä jalkaklinikalla on asi-
akkaan haastattelemista ja 
toinen puoli palpaatiota ja 
liikkuvuus- ja lihastestejä.

Käytettävissä on myös 
erilaisia mittalaitteita muun 
tutkimisen apuvälineinä. 
Monissa kehon kivuissa voi 
olla apua pohjallisista, jotka 
on mitoitettu asiakkaan tar-
peisiin.

Niillä voidaan korjata as-
kellusvirheitä, jotka tun-
tuvat kipuina muuallakin 
kuin raajoissa. 

Fysio Centerissä Sami Oi-
linki tekee yksilölliset poh-

jalliset asiakkaiden tarpei-
siin. Erityisesti silloin, jos 
normaali kävely aiheuttaa 
rasitusperäistä kipua, yk-
silöllisistä pohjallisista on 
apua. 

Yksilöllisiä pohjallisia 
käytetään myös ennaltaeh-
käisemään rasitusvammo-
ja. Tällaiset pohjalliset ovat 
etenkin kestävyysjuoksijoi-
den suosiossa. 

Fysio Centerin tarjontaan 
kuuluvat myös hierontapal-
velut.

Esko Leipälä

tilaisuuksiakin Hautaus- ja 
Pitopalvelulta kysytään.

Hautaamiseen liittyy niin 
monia asioita, että kaiken 

huomioonottamisessa voi 
olla vaikeuksia ilman katta-
vaa opastusta. – Meille voi 
näissä asioissa aina soittaa. 
Kyllä me yritetään neuvoa 
ja annetaan ohjevihkosta 
omaisille, ettei tarvitse ihan 
hukassa olla. Meille saa soit-
taa, eikä se maksa mitään. 
Ohjeet ja apu on ilmaista, 
Oilinki painottaa.   – Palvelu 
ja opastus – se on tärkeintä, 
Jukka Oilinki summaa. 

Utajärven Hautaus- ja Pi-
topalvelu Ky -yhtiön omis-
tavat Jukka ja Sami Oilinki 
ydessä. Yritykseen kuuluu 
itsenäisenä toimintayksik-
könä Muhoksen linja-auto-
asemalla aputoiminimellä 
toimiva Tuomen Kukka ja 
Hautauspalvelu. Se on auki 
joka päivä, myös sunnun-
taisin.

Esko Leipälä

Jukka Oilingin vaimo Jaana Inkinen kukkaloiston keskellä.

Jukan työsarkaa ovat lisäni-
mien kaiverrukset ja hauta-
kivien kunnostukset. Pienet 
kivet  tuodaan halliin käsi-
teltäviksi, mutta raskaam-
mat kivet kunnostetaan 

Hautakivien kunnostus  
Vanha hautakivi sammaloituu ja kultaus tai hopeointi himmenee ja 
kiviä joudutaan siirtelemään. Jukka Oilinki kertoo tehneensä hau-
takivien kunnostamista vuodesta 1996 lähtien. Hautaustoimisto 
tilaa uudet hautakivet Ylivieskan Kivihiomosta valmiiksi kaiverret-
tuina.

hautausmaalla. Toimialu-
etta ovat Utajärvi-Muhos-
Vaala.

Jukka antaa hautoja hoi-
taville omaisille ja muillekin 
kukankastelioille vihjeen; 

-Haudalla käydessä kan-
nattaa kivi silloin tällöin 
pestä vedellä, jossa on vä-
hän astianpesuainetta. Ki-
vi säilyy paljon pitempään 
kauniina ja hyvässä kun-Lehtikultaukseen käytetään 23 karaatin kultalehteä, jonka paksuus on 0,00009 millimetriä.
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Tuulikin ja Maurin polku yrittäjiksi 
Tuulikki kertoo, että pääsi keskikoulusta vuonna 1960 ja sai myymä-
läapulaisen paikan Hiltusen kaupassa Sotkalla. Kahden ja puolen 
vuoden kuluttua kauppiasperheen oma poika tarvitsi työtä ja häntä 
kehotettiin nousemaan postiautoon ja menemään työnhakuun kir-
konkylältä.

Hänellä ei ollut tietoa mis-
tään auki olevasta työpai-
kasta, mutta teki niin kuin 
käskettiin ja nousi postiau-
toon. Kirkolla ja hän meni 
Oulun Osuuskauppaan, jos-
sa hänet ohjattiin myymä-
länhoitajan juttusille. Työtä 
löytyi heti, mutta Tarvudd  
pahoitteli, ettei heillä ol-
lut nyt antaa asuntoa, mut-
ta pieni vapaa huone löy-
tyi Mäkelän kaupan yläker-
rasta. Seuraavat kuusitois-
ta vuotta vierähtivät Oulun 
Osuuskaupassa lihatiskin-
hoitajana. Tuulikki ja Mau-
ri avioituivat ja perheeseen 
syntyi kaksi poikaa. Per-
he asui myymälän yläker-
rassa työsuhdeasunnossa 
ja mummo hoiti Jukkaa ja 
Samia. Mummo myös asui 
heillä. Mauri oli töissä Kur-
tilla kirvesmiehenä.

Tuulikki muistelee, että 
uudessa työpaikassa ensim-
mäinen asiakas taisi olla yk-
si pappa, joka pyysi laitta-
maan lamppuöljyä puolen 
litran pulloon. Lamppuöl-
jyä oli pihalla tynnyrissä, jo-
ka oli keskellä lumikinosta. 
Tuulikki muistaa kysyneen-
sä myymälänhoitajalta, että  
pojatko ne käy täyttämässä 
tämän pullon, mutta hänelle 
vastattiin, että jokainen käy 
täyttämässä omat pullonsa. 
Tuulikki muistaa menneen-
sä vanttuut kädessä pump-
paamaan öljyä ja arvelee 
hukkaprosentin olleen mel-
ko suuren, koska kinokseen 
taisi valua pari litraa.  

Tuulikki ryhtyy 
kioskikauppiaaksi 

Lepolan rivitalot vanhuk-
sille valmistuivat vuonna 
1977 ja tarvittiin talonmies. 
Mauri tuli valituksi sivu-
toimiseksi talonmieheksi ja 
perhe muutti talonmiehel-
le tarkoitettuun työsuhde-
asuntoon. Mauri jatkoi edel-
leen Kurtilla kirvesmiehenä 

Utajärven Hautaus- ja Pitopalvelu Ky, Jukka Oilinki:
Tärkeintä on palvelu ja opastus

ja Tuulikki oli edelleen Ou-
lun Osuuskaupassa ja voit-
ti myös mestarimyyjäkilpai-
lun. 

Lepolassa oli tilava ker-
hohuone, jolla ei näyttänyt 
olen mitään käyttöä ja sii-
tä lähti ajatus kioskikau-
pan perustamisesta. Ympä-
rillä  asui paljon vanhuksia, 
joilla ei ollut autoa.  Tuu-
likki sai vuokrattua  kerho-
huoneen ja sanoi itsensä ir-
ti Oulun Osuuskaupasta ja 
ryhtyi yrittäjäksi. Kioskil-
le  Valio toi maidot ja Ran-
nila leivät ja muuta tavaraa 
haettiin tukusta, muistelee 

Tuulikki. Kioskissa myytiin 
tavanomaisia ruokatarvik-
keita kuten maitoa, leipää, 
makkaraa, kahvia, sokeria 
ja tietysti myös tupakkaa ja 
tilattuna vanhukset saivat 
myös tuoretta lihaa. Tuulik-
ki kertoo, että Illodin- suu-
vesi oli varsinainen menes-
tysartikkeli ja hän möi sitä 
isoissa pulloissa. 

Se oli vanhuksille tut-
tu lääke moneen vaivaan, 
etenkin hierontavoiteena si-
tä käytettiin ja sillähän on 
viilentävä vaikutus iholle 
siveltäessä.  Sen menekki 
oli valtava, mutta hän sanoo 
olevansa vakuuttunut siitä, 
ettei Illodinia käytetty vää-
rin. Vanhusten ateriapal-
velu liittyi Lepolan kerho-
huoneen toimintaan, mut-
ta korvauksen tarjoilusta ja 
astianpesusta kunta maksoi 
palkkana. Se ei liittynyt yri-
tystoimintaa. 

Omakotityömaa vie 
Maurilta pikkusormen 

Mauri oli menettänyt kolme 
vasemman käden sormea jo 
17-vuotiaana nuorukaisena, 
mutta se ei ollut estänyt hä-
nen ryhtymistään  kirves-
mieheksi. Peukalo – pikku-
sormi pihtiotteessa naulat 
pysyivät ja oikea käsi toimi 
hyvin vasaranvarressa. Oi-

lingin perhe rakensi oma-
kotitaloa vuonna 1983 ja 
tässä työssä sirkkeli leikka-
si vasemmasta kädestä  pik-
kusormen irti. Nyt oli kir-
vesmiehen työt tehty, mut-
ta vakuutusyhtiötä oli ollut 
vaikea saada vakuuttuneek-
si ja Tuulikki kertoo kirjoit-
taneensa monta kirjettä en-
nekuin Mauri sai eläkkeen. 

Tuulikki  hakee 
seurakunnalle töihin

Kun perhe muutti Lepolasta 
omaan kotiin, kioskikauppa 
piti lopettaa. Tällöin  seu-
rakunta haki osa-aikaista 
emäntä-siivoojaa ja Tuulik-
ki valittiin tehtävään.  Seu-
rakuntatalolla oli laitoskeit-
tiö ja tilaisuuksia varten sitä 
vuokrattiin emännän kans-
sa. Rippikouluja pidettiin 
mm Rokualla ja Sotkalla ja 
niissäkin tarvittiin ruuan-
laittajaa. 

Kirkkoherranvirastossa  
oli pitkään palvellut kans-
listi, mutta hänen kesälo-
mansa ajaksi täytyi usein to-
tuttaa uusi lomittaja. Lopul-
ta kirkkoherra Karanta oli 
tullut kysymään Tuulikilta 
voisiko tämä hoitaa kanslis-
tin lomituksen. ”Sinut voi-
taisiin opettaa noihin tehtä-
viin, niin ei tarvitsisi samaa 
tehdä useasti.” Tuulikki oli 
tuonut esille puutteellisen  
konekirjoitustaitonsa, että 
osaa kirjoittaa vain kahdel-

la sormella. Tuulikki kertoo, 
että Karanta oli vastannut, 
että se kyllä riittää aluk-
si. Niin hän sitten lupau-
tui opettelemaan kanslistin 
hommat ja tuurasi kanslis-
tia 9 – 10 kesänä. Kanslis-
tin tuuraajana hän sai uu-
denlaista kokemusta. Hän 
sai osallistua mm ”Sure-
van omaisen kohtaaminen” 
kurssille ja sekin antoi var-
muutta ja rohkaisua myö-
hempiin ratkaisuihin.

Laman seurauksia 
seurakunnassa  

Elettiin vuotta 1993, kun 
seurakunnan emännän työn 
siivu irtisanottiin ja hänelle 
jäi vain pieni määrä tunte-
ja siivoustyötä. Seurakun-
ta teki päätöksen, että ku-
ka tahansa pääsee keittiöön 
järjestämään pitoja eikä vel-
voitetta seurakunnan emän-
nän palkkaamiseen ole. (vii-
meinen lause pois ja uusi 
teksti) Siinä Tuulikille tu-
li miettimisen paikka, mil-
le nyt alettaisiin. Kautta ai-
kain Utajärven hautauspal-
velut on hoidettu naapuri-
kunnista. Tässä tilanteessa 
Tuulikin mielessä alkoi ky-
teä ajatus, jospa ne utajär-
veläiset voisivat käyttää 
myös oman kunnan yrittä-
jän palveluita, jäisiväthän 
verotulot omaan kuntaan. 
Utajärvellä oli silloin hau-
taustoimisto muhoslaisel-

la yrittäjällä, joten kilpai-
lutilannehan siitä syntyisi. 
Maurin ja poikien kanssa 
siinä pähkäiltiin muutama 
tovi ja päätimme kokeilla, 
miten siinä käy, kun perus-
taa hautaustoimiston. 

Mailan kanssa 
kimppaan ja uusi auto 

tilaukseen 
Osuuspankin vanhalla kiin-
teistöllä oli entinen pankki-
sali vapaana ja tilan vuokra 
oli kohtuullinen. Kaakisen 
Mailalla oli pieni kukka-
myymälä Osuuspankin pää-
dyssä, mutta Maila kans-
sa päästiin sopimukseen 
kukkakaupan siirtämises-
tä hautaustoimiston yhtey-
teen.  Huhtikuussa 1994 teh-
tiin ensimmäiset ajot, ker-
too Mauri. He ovat tehneet 
myös poliisin tilaamia  ajo-
ja. Poliisiajosta on kyse sil-
loin, kun henkilö on kuollut 
sellaisissa olosuhteissa, että 
vainaja joudutaan viemään 
oikeuslääketieteellisiin tut-
kimuksiin tai kyseessä on 
joku onnettomuus. Poliisi-
ajoissa täytyy olla mukana 
kaksi henkilöä ja siinä ovat 
pojat ovat olleet alusta asti,  
Mauri kertoo. Mauri ja Tuu-
likki ovat eläkeläisiä, mutta 
ovat vointinsa mukaan toi-
minnassa vielä mukana.

Anna-Liisa Valtanen

Jukka Oilinki ja kannettava tietokone, johon on ohjelmoituna runsaasti erilaisia fontteja, 
kuuluu hallin perusvarustuksiin.

Hierojat käyttivät hie-
rontaöljyn sijasta Illodi-
nia muun muaassa sen 
viilentävän vaikutuksen 
vuoksi.

Oulun Osuuskaupan myymäläapulaiset ja -hoitaja. Tuulikki 
kuvassa takarivissä kolmas vasemmalta.

nossa, kun kiven pinnalle 
lentänyt pöly ja alkava kas-
vusto pestään pois.

Kiven puhdistus ja 
kultauksen uusiminen  

Jukka Oilinki näyttää, mi-
ten hautakiven kultauspro-
sessin etenee. Kivi täytyy 
ensin puhdistaa kaikesta 
eloperäisestä hyvin perus-
teellisesti ja puhdistukseen 
käytetään vahvoja aineita. 
Hiekkapuhallusta varten 
tarvitaan sapluuna, jonka 
mukaan uraa tehdään. Kan-
nettava tietokone, johon on 
ohjelmoituna runsaasti eri-
laisia fontteja, kuuluu hal-
lin perusvarustuksiin. Vaik-

ka saatavissa on tuhansia 
fonttimalleja, hyvin van-
hoja nimiä joudutaan jos-
kus mallintamaan käsin tai 
teettämään sapluuna Yli-
vieskassa. Entisellä fontti-
tyypillä nimi tallennetaan 
koneelle ja paksu pehmeä 
muovikaistale asetetaan tu-
lostimeen, jonka piirturi 
leikkaa kullattavan nimen 
teippiin, joka sitten nylje-
tään eli tekstin kohta jää au-
koksi ja hiekkapuhalluksella 
tehdään uraa näihin aukko-
kohtiin. Puhallettuun uraan 
levitetään ensin liima-aines, 
jona käytetään venelakkaa 
tai vastaavaa hitaasti kui-
vuvaa kiinnikettä, jonka pi-

tää hieman kuivahtaa ennen 
kuin kultalehteä siihen pai-
nellaan. 

Lehdestä irtoaa hitusia 
koloon, kun pientä arkkia 
kevyesti sormin painellaan. 
Lehtikultaukseen käytetään 
23 karaatin kultalehteä, jon-
ka paksuus on 0,00009 mil-
limetriä. Kultauksen jälkeen 
kultaus kivettyy hitaasti. 
Ehkä vasta vuoden kulut-
tua se on täysin tarttunut 
paikoilleen. Hautakivien 
kirjaimet voivat olla myös 
hopeoituja tai maalattuja tai 
pronssista valettuja koroke-
kirjaimia. Vanhoja rautava-
luristejä voidaan myös kun-
nostaa. (a-lv)

Tuulikki ja Mauri Oilinki
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Ompelimon palveluihin 
kuuluvat perusompelupal-
velut laidasta laitaan sekä 
sisustusompelu, johon kuu-
luvat muun muassa ver-
hojen ja tyynyjen ompe-
lu. Kovalainen tekee myös 
brodeeraukset vaikkapa t-
paitoihin, pyyhkeisiin tai 
kylpytakkeihin. 

-Teen erilaiset korjausom-
pelut, kuten lahkeiden ly-
hennykset, vetoketjujen om-
pelut sekä vanhojen vaat-
teiden uudistukset. Lisäksi 
teen vaatteita mittatilaus-
työnä, kertoo Kovalainen.

Sirpa ompelee vaatteita 
mittatilaustyönä myös yk-
sityisille. Toisinaan asiakas 
tuo omat kankaansa, josta 
sitten yhdessä suunnitellaan 
asiakkaan tarpeita vastaava 
asu. Ompelimoon on vuo-
sien aikana kertynyt myös 
kiitettävästi muita kankai-

Monipuolinen ompelimo
Utajärveläinen Sirpa Kovalainen valmistui pukineiden valmistajaksi 
Muhokselta keväällä 1991 ja perusti oman yrityksen samana vuon-
na joulukuussa. Hän tekee ompelutöitä kotoaan käsin osoitteessa 
Nurmipellontie 7, jossa hänellä on erillinen ompelimon liiketila.

ta, joita voidaan tarvittaessa 
käyttää. Sirpa on tehnyt pal-
jon myös sarjaompelua. 

-Tällä hetkellä teen erää-
seen helsinkiläiseen vaate-
putiikkiin takkeja. Siellä on 
takkimallisto, jossa takkien 
leikkaus on suunnilleen sa-
ma, mutta päällyskangas ja 
vuori vaihtelevat. Teen pu-
tiikkiin takkeja myös mitta-
tilaustyönä. 

Alusvaatteita ja 
koruolkaimia

Sirpan omasta ompelimos-
ta löytyy ompelutarvikkei-
ta, työvaatteita ja kolme 
kuukautta sitten Sirpa aloit-
ti EveLace -alusvaatemal-
liston jälleenmyyjänä. Ky-
seisestä mallistosta löytyy 
alusvaatteita pääosin naisil-
le ja jonkin verran myös lap-
sille ja miehille. Sirpalla on 
edustettuna kymmenkunta 

tuotemerkkiä, joita löytyy 
myymälän hyllyistä muun 
muassa t-paitojen, paito-
jen, housujen ja pyyhkei-
den muodossa. Mikäli sopi-
vaa kokoa tai tuotetta ei hyl-
lystä löydy, se on näppärää 
tilata. Hyllytuotteisiin saa 
myös brodeerauksen halua-
mallaan kuviolla tai tekstil-
lä. Sirpa tekee brodeerauk-
set ja kirjailut myös juhla-, 
hää- ja kastepukuihin.

-Työvaatteisiinhan tulee 
usein yrityksen nimi ja logo 
ja lisäksi näihin vaatteisiin 
saa myös haluamansa ku-
vapainatuksen, jonka teetän 
alihankintana.  

Työnsarkaa tuntuu Sir-
palla riittävän, mutta tois-
taiseksi hän on pärjännyt 
hyvin yksin. -Työaikani ja-
kautuu, siten että puolet 
ajasta ompelen ja puolet 
teen brodeerauksia.  Silloin 

Ompelija Sirpa Kovalainen 
tekee perinteisten ompelu-
töiden lisäksi paljon vaattei-
ta mittatilaustyönä. Kuvassa 
Sirpa työstää mekkoa, jossa 
on kaunis FiestaFinlandin 
koruolkain. Mekon etupuo-
lella on kauniita kimalleko-
risteita, joita näkyy myös 
viereisessä kuvassa.

tällöin minulla on ollut kii-
reapulaisia ja joitakin ompe-
lutöitä olen teettänyt myös 
alihankintana, kuten sairaa-
lavaatteiden ompelua, ker-
too Sirpa.  Sairaalavaatteita 
on mennyt pienempiin hoi-
tolaitoksiin sekä terveyskes-
kuksiin.

Uutuutena ompelimosta 
saa FiestaFinlandin koruol-
kaimia, jotka ovat helppo 

laittaa irrotettavien olkaimi-
en tilalle. Tammikuun aika-
na Sirpalle tulee myös joita-
kin mallikappaleita Fiesta-
Finlandin juhlapukuja, joita 
voi käyttää vaikkapa van-
hojen tanssipukuna.

Ompelimossa kannattaa 
pistäytyä, jos miettii kaste- 
tai syntymäpäivälahjaa, sil-
lä ompelimosta löytyy su-
loisia pehmonalleja, joiden 

päällä olevan t-paitaan saa 
kirjailtua vauvan nimen tai 
vaikkapa tervehdyksen päi-
vänsankarille. 

-Nallet ovat olleet suosit-
tuja ja niitä on mennyt ai-
ka paljon muun muassa 50- 
ja 60-vuotislahjaksi, kertoo 
Kovalainen.

Eliisa Niskanen

Utajärven kunnan avokun-
toutusohjaaja Ritva Leino-
nen vastaa näiden palvelui-
den järjestämisestä niitä tar-
vitseville. Kuntohoitajaksi 
1990 valmistunut Leinonen 
valmistui AMK sosionomik-
si 2003 ja tekee tällä hetkellä 
lyhennettyä työviikkoa. 

–Kolmen lapsen äitinä ar-
vostan myös aikaa, jota voin 
antaa perheelleni. Näin jak-
san myös työssäni parem-
min. Perhe on se voimava-
ra, joka auttaa jaksamaan, 
toteaa Ritva Leinonen, jon-
ka toimenkuvaan kuuluu 
muuna muassa henkilöstö-
hallinto kotipalvelussa, päi-
vätoiminta ja kotipalvelu-
auto. 

Utajärven kotipalvelus-
sa työskentelee Leinosen li-
säksi yksi kodinhoitaja, yk-
si sairaanhoitaja ja kuusi lä-
hihoitajaa/perushoitajaa. 
Vanhustyönjohtaja Terttu 
Karjalainen on Utajärven ja 
Vaalan yhteinen ja Karjalai-
nen on Utajärvellä viikosta 

Kotipalvelu tukee
kotona selviytymistä

Kotipalvelu tukee kun asiakas tarvitsee apua arkipäivän askarei-
den selviämiseen. Kotipalvelulla tarkoitetaan erilaisia palveluita, 
esimerkiksi kotisairaanhoitoa, kotipalvelua, päivätoimintaa, tuki-
palveluita, joita ovat ateria-, pyykki-, kuljetus- ja kylvetyspalvelut 
ja omaishoidon tuki.

28 alkaen keskiviikkoisin ja 
torstaisin.

-Työntekijöistämme Min-
na Huuhtanen on virkava-
paalla ja häntä tuuraa kesän 
ajan sairaanhoitaja/tervey-
denhoitaja Jenni Kärenlam-
pi, Leinonen mainitsee ja li-
sää että kotipalvelutyö on 
monipuolista asiakaspalve-
lua. Työtä tehdään useiden 
yhteistyötahojen kanssa. 
Yhteistyötahot voivat olla 
järjestöjä, seurakunta, asi-
akkaan omaiset jne. 

Leinosen tavanomainen 
työpäivä alkaa tietokoneen 
avaamisella. 

–Tarkastan sähköpostit, 
laskut, asiakaskäynnit, so-
pimukset jne. Työhöni kuu-
luu myös etuisuuksien ha-
keminen esimerkiksi Kelal-
ta, turvapuhelimet ja muut 
turvalaitteet, joita käyn 
myös asentamassa ja opas-
tan käyttämään. Huolehdin 

yleensä, että tukipalvelut 
toimivat käytännössäkin. 
Nyt saamme kesällä uuden 
kotipalveluauton. Nykyi-
nen kulkupeli on ahdas ja 
alkaa jo vanhetakin. Ruo-
kakuljetukset ovat lisään-
tyneet, joten tilava auto on 
tärkeä työn sujumisen kan-
nalta. Pahimpia asioita työs-
säni onkin, että kotipalvelu-
auto ei jonain aamuna lähde 
mihinkään, Leinonen toteaa 
ja lisää että parasta työssä 
taas ovat tyytyväiset asiak-
kaat.  

-Kun asiat ovat kohdal-
laan ja työt on hyvin teh-
ty, niin työkin on mukavaa, 
vaikka haastavaa onkin. 

Kotipalveluauton asiak-
kaille kuljettama ruoka teh-
dään Suvituulen palvelu-
keskuksessa, lastataan klo 
10 autoon ja ateriat jaetaan 
heti kylän alueelle. Klo 12 
lastataan toinen lasti ja ruo-

ka kuljetetaan sivukylille 
muun muassa Ahmakseen 
ja Naamaan. Palveluauton 
kuljettaja jakaa ruuan, hoi-
taa asiamiespostia, kuljettaa 
lääkkeet ja asiakkaita päi-
vätoimintaan ja pois sieltä. 
Päivätoiminnan puitteissa 
tehdään virkistys- ja ostos-
retkiä sekä päivittäistavara-
kauppoihin että erikoisliik-
keisiin lähipaikkakunnille. 
Päivätoiminnan puitteissa 
pääsevät autottomat van-
hukset hoitamaan itse os-
toksensa. –Samalla katsel-
laan auton ikkunasta puut, 
pensaat, pellot, lehmät, ta-
lot ja rakennustyömaat, jo-
ten virkistävää on myös 
nähdä muuttuva ympäris-
tö, naurahtaa Ritva Leino-
nen. –Ostosreissut ovat tosi 
suosittuja.

Eila Lahtinen

Sirpa Kovalainen tekee myös brodeeraukset.

Ritva Leinonen kuvassa on juuri palannut vanhusten kanssa tekemältään retkeltä saalii-
naan taimia kirpputorilta.
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Nuohoojien työssä vaara 
vaanii ja he joutuvat keski-
määräistä useammin onnet-
tomuuksiin tai läheltä piti 
tilanteisiin. Saarenpää mai-
nitsee, että kerran oli täpä-
rä tilanne, kun lahot lapetik-
kaat pettivät. Talon emäntä  
kiskoi toiselta puolen taloa 
köyden päästä ja onnistui 
estämään hänen putoami-
sensa. 

Varalta aggregaatti ja 
alumiinitikkaat 

Köysiharjat ja noki-imuri 
ovat nuohoojan perustyövä-
lineet,  mutta ennen katolle 
kiipeämistä on  huolellises-
ti tiivistettävä savupeltien 
juuret ja tuhkaluukut sano-
malehtipaperilla. -Sähköttö-
miä taloja tulee vielä silloin 

tällöin vastaan ja noki-imu-
rin sähkön saannin turvaa-
miseksi autossa kulkee mu-
kana aggregaatti. Auton ka-
tolla on alumiinitikkaat, jo-
ten tikkaitten puuttumisen 
vuoksi tehtävä ei jää suorit-
tamatta, mutta määräysten 
mukaan kiinteistön omista-
jan ja haltijan tulee huoleh-
tia siitä, että savuhormille 
turvallinen pääsy, kertoo 
Hannu Saarenpää. 

Muurausvälineet ja muu-
tama arinatiili hänellä on ai-
na mukana. Jos leivinuuniin 
tarvitaan paikka, sen hän 
voi sen korjata, mutta isom-
mat muuraustyöt kuuluvat 
ammattimuurareille. Mu-
renevan savupiipun pään 
Saarenpää mainitsee joskus 
myös korjaavansa.

Asiakkaiden neuvonta palamiseen, tulisijoihin, ilmanvaihtoon ja paloturvallisuuteen liit-
tyvissä asioissa on osa nuohoojan toimenkuvaa. Hannu Saarenpää on tehnyt piirinuo-
hoojan työtä jo 32 vuotta ja mieltää itsensä yrittäjäksi. Sopimus alueen Pelastuslaitoksen 
kanssa karsii kilpailijat reviiriltä. Utajärven kunta kokonaisuudessaan on hänen piirinsä. 
Pelastuslaitos ei maksa nuohoojalle korvausta, mutta se päättää yksikköhinnan, jonka 
perusteella hän perii korvauksen suoraan kiinteistönomistajalta.

Neuvontaa asiakkaille
Nuohooja ilmoittaa tulisijo-
jen ja hormien vioista kiin-
teistönomistajalle ja mer-
kitsee ne pelastuslaitoksel-
le menevään raporttiinsa. 
Nuohoustyön suorittami-
sesta ja siitä annettavasta 
todistuksesta on määrätty 
asetuksella. Vakuutusyhtiö 
ei välttämättä korvaa vahin-
koa, jos nuohous on laimin-
lyöty. Asiakkaiden neuvon-
ta palamiseen, tulisijoihin, 
ilmanvaihtoon ja palotur-
vallisuuteen liittyvissä  asi-
oissa on osa nuohoojan toi-
menkuvaa, joka on asetuk-
sella määritelty.

Niin kauan kuin Erkki 
Putaala oli palopäällikkö-
nä minun ei tarvinnut vie-
dä raportteja tietokoneella, 
mutta Erkin jäätyä eläkkeel-
le jouduin itse opettelemaan 
tietokoneen käytön, kertoo 
Saarenpää. 

Naakan pesät 
Jos naakka on tehnyt pesän-
sä hormiin, se on melko työ-
läs purkaa. Vastaisuuden 
varalle nämä  ”naakkahor-
mit” saavat piipun päähän 
katiskaverkosta tehdyn ha-
tun. Naakkakanta levittäy-
tyy Muhoksen suunnasta 
Oulunjoen-vartta pitkin Ka-
jaanin suuntaan ja Hannu 
kertoo löytäneensä naakan-
pesiä jo Ahmasilta asti. Poh-
janperän suunnassa naak-
koja ei hänen havaintojensa 
mukaan vielä ole. Naakka 
kuuluu luontodirektiivis-
sä mainittuihin lintuihin ja 
luontodirektiivin eläinlajei-
hin kuuluvien yksilöiden 
lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on pääsään-
töisesti luonnonsuojelulain 
39 §:n mukaisesti kiellet-
ty eikä niitä omin päin saa 
mennä poistamaan. Nuo-
hoojien liiton 27.5.2009 päi-
vätyssä jäsenkirjeessä keho-
tetaan nuohoojaa ottamaan 
yhteyttä alueelliseen ympä-
ristökeskukseen ennen kuin 
ryhtyy poistamaan naakan-
pesää savuhormista. 

Porkkana mökkiläisille
Ympärivuotisessa käytös-
sä oleva rakennus on nuo-
hottava kerran vuodessa. 
Vapaa-ajan asunto voidaan 
nuohota vain joka kolmas 
vuosi. Lopullinen vastuu on 
aina kiinteistönomistajalla.

 - Minulla on mökkiasuk-
kaille porkkana: jos vähin-
tään kolme samalta suun-
nalta olevaa mökkiläistä ti-
laa nuohouksen kerralla, 
heiltä ei silloin peritä va-
paa-ajan asunnon korotus-
ta, Hannu mainitsee.

Työtä ihmisten parissa 
Hannu kertoo tykkäävänsä 
työstään, koska tässä työs-
sä saa olla tekemisissä ih-
misten kanssa.  Hannulla 
on luottamuksellinen suh-
de moneen iäkkääseen kiin-
teistönomistajaan ja hän 
mainitsee saaneensa myös 
joululahjoja kiitollisilta asi-
akkailta. Vapaa-ajan har-
rastuksiinsa liittyen Han-
nu Saarenpää kertoo, että 
osallistuminen vapaapalo-
kuntaan on täytynyt jättää 
sydänoperaation jälkeen,  
mutta kotitilaansa Naaman-
kylällä hän edelleen viljelee 
ja mainitsee myös siellä asu-
vista monista lapsenlapsis-
taan.(a-lv)

Jarmo Mulari on työsken-
nellyt kylätalkkarina Uta-
järven ympäristössä touko-
kuusta lähtien. Hän suorit-
ti kiinteistönhoitajan tut-
kinnon Utajärven kunnassa 
oppisopimuksella, joka kek-
si kaksi vuotta. Koulutuk-
sen ajan hän asui perhei-
neen Oulussa, mutta tutkin-
non saatuaan he muuttivat 
Särkijärvelle. Tutkinton-
sa lisäksi Mulari on aiem-
min suorittanut myös kir-
vesmies- ja korjausrakenta-
jakurssin, joten pätevyyttä 
erilaisiin kädentaitoa vaati-
viin tehtäviin löytyy.

Mularin toimialueeseen 
kuuluu kotiympäristönsä 
lisäksi myös Utajärvi, Mu-
hos ja Puolanka. Työteh-
tävinään hänellä on muun 
muassa kiinteistöhuollot, 
lumityöt, nurmenleikkuut, 
polttopuiden teko, viikko-
siivoukset, ikkunanpesut, 
mökkitalkkaroinnit sekä 
kaiken kokoiset kodin re-
montit. 

-Myös muita työtehtäviä 
saa ehdottaa, Mulari lisää.

Kevät ja syksy tuovat 
Mularin kertoman mukaan 
tullessaan enemmän töitä, 
mutta myös kuluvalle ke-
sälle on jo hommia tiedossa 
ja toimeksiantoja toivotaan 
vielä lisääkin. Yksin toimi-

Kylätalkkari

misesta huolimatta Mulari 
kykenee tarttumaan työtar-
jouksiin myös lyhyellä va-
roitusajalla.

-Tähän mennessä olen 
suoriutunut työtehtävis-
tä yksin, mutta apulaisen 
palkkaaminen tulevaisuu-
dessa on myös mahdollis-
ta, mikäli tilanne sitä vaatii, 
tuumii Mulari.

Kotitalousvähennyksen 
myöntäminen yksityisil-
le ihmisille on myös omal-
ta osaltaan tuonut Mularil-
le asiakkaita. Se on madalta-
nut ihmisten kynnystä tilata 
apua arjen askareisiin, joita 
ei itse esimerkiksi ehdi tai 
pysty hoitamaan.

Parhaiksi puoliksi työs-
sään Mulari listaa muun 
muassa ihmisten kanssa te-
kemisissä olemisen, sekä 
työtehtävien erilaisuuden. 
Tämä mahdollistaa sen, et-
tei yksikään työpäivä ole sa-
manlainen.

 Omat rakennushommat 
täyttävät myös Mularin va-
paa-ajan. Tällä hetkellä hän-
tä työllistää esimerkiksi ul-
kosaunan teko, sekä muut 
rakennushommat. Syksyi-
sin ja talvisin Mulari pyrkii 
löytämään aikaa myös met-
sästykselle.

Markus Tauriainen

Hannu Saarenpää kertoo tuhkaluukkujen tiivistämisen ole-
van tärkeä vaihe ennen katolle menoa. 

Autossa Hannu Saarenpää kuljettaa kaikki välttämättömät työkalut kuten tikkaat, imurin, harjat, aggregaatin ynnä muut 
työvälineet.

Jarmo Mulari vaimonsa Tarjan kanssa Kallantörmällä, Sär-
kijärvellä kotimännyn alla. 

Neuvonta osa nuohoojan työtä

avuksi arjen
askareisiin



Hyvä Elämä 
Utajärvellä

12

  Kirkkoon asennetaan myös 
tuulensuojalevyt, jotka pa-
rantavat muun muassa ul-
koseinien tiiviyttä. Alttarin 
lattiaa parannetaan ja oike-
alle puolen alttaria raken-
netaan luiska liikuntaestei-
sille. Turvallisuutta lisätään 
asentamalla kirkkoon ka-
meravalvonta. 

Ulkoseinien sidostangot 
on siis asennettu ja sisäka-
ton laudoitus sekä maalaus 
tehty. Laudoitukseen meni 
aikaa noin puolitoista viik-
koa, sillä laudoitettavaa alaa 
kirkonsalin katossa on noin 
270 neliötä.

-Kirkonpenkit ovat väli-
aikaissäilytyksessä muual-
la ja niihin alle asennetaan 
lopuksi uudet lämmittimet, 
kertoo vastaava työnjohtaja 
Tuomo Tuomela.

Kirkon remontti käynnissä
Utajärven kirkon remontti alkoi huhtikuun puolessa välissä. Ra-
kennustöistä vastaa korjausrakentamiseen erikoistunut Rakennus 
Oy Oulun Apsilon. Työlistalta löytyy muun muassa kirkon sisäpin-
tojen, kuten seinien ja penkkien maalaus sekä kirkon sisäkaton 
laudoitus ja maalaus. Lisäksi kirkon sähkö- ja lämmitysjärjestelmä 
ja ulkoverhous uusitaan.

Hirsipinnalla oleva kirk-
korakennus saa eristeet se-
kä uuden ulkoverhouksen, 
johon saadaan puutavara 
seurakunnan omasta met-
sästä. Lautaa ulkoverhouk-
seen menee yhteensä noin 
kahdeksan kilometriä. Kir-
kon ulkoverhous saa hie-
man aiempaa vaaleamman 
sävyn. Eristeiden ja uu-
den ulkoverhouksen vuok-
si kirkon ikkunoita siirre-
tään hieman ulospäin. Mui-

ta suurempia rakenteellisia 
muutoksia kirkko ei koe. 
Utajärven kirkko on museo-
viraston valvoma rakennus, 
joten rakentamisen kanssa 
on oltava tarkkana.

Rakentaminen on sujunut 
laadittujen suunnitelmi-
en mukaisesti, tosin sakas-
tin laudoitussuunnitelmas-
ta jouduttiin luopumaan. 
-Ajatuksena oli, että olisim-
me kätkeneet sähköjohdot 
laudoituksen alle, mutta 

asia täytyy ratkaista toisel-
la tapaa.

Kirkon remontin koko-
naisbudjetti on 950 000 eu-
roa, josta kirkkohallitus ra-
hoittaa 45 prosenttia. Lop-
pubudjetti saadaan kasaan 
avustuksilla sekä seurakun-
nan omilla varoilla. Remont-
ti valmistuu näillä näkymin 
lokakuun lopulla. (en)

Puolikasmaratonin puuha-
henkilöt diakonissa Piritta 
Laukkanen ja seurakunta-
mestari Aino Hartikka oli-
vat osallistujamäärään tyy-
tyväisiä. 

–Mitään suurta massat-
apahtumaa emme tästä 
haaveilekaan. Tapahtuma 
tuotti yhteisvastuun hyväk-
si 700 euroa ja edisti omalta 
osaltaan ihmisten kuntoilu-
harrastusta, kertoivat Pirtta 
ja Aino. He kiittävät myös 
Utajärven kuntaa järjestely-
ihin osallistumisesta.

Puolikas maraton yhteisvastuun hyväksi
Utajärven seurakunta toteutti toukokuussa yhteisvastuun hyväksi 
puolikkaan maratonin juoksun, johon osallistui viitisenkymmentä 
juoksijaa. Määrä täytti järjestäjien toiveen, olihan tapahtuma laatu-
aan ensimmäinen Utajärvellä.

Juoksuun valmistau-
tumiseen liittyi menneenä 
talvena myös kaksi kes-
tävyysjuoksua käsittelevää 
luentoa, jotka piti Hannu 
Kaikkonen ODL:stä. Mi-
esten sarjan voittaja Tais-
to Latvalehto pinkaisi mat-
kan puoleentoista tuntiin ja 
naisten sarjan voittaja uta-
järvinen Taina Väänäsellä 
oli vain kahdeksan min-
uuttia heikompi aika. Jou-
kossa oli kuntoilijoita jotka 
saapuivat maaliin pari tun-
tiakin myöhemmin. 

–Tärkeintä olikin tapah-
tumaan osallistuminen ja 
monelle puolikasmaratonin 
suorittaminen tapahtui en-
simmäistä kertaa elämässä.

Ensi vuonna ½ mara-
ton järjestetään 15.5, joten 
yhteistyötahot voivat tie-
dottaa tapahtumasta riit-
tävän varhain. Ensi vuonna 
on myös tarjolla lyhempi, 
reilun kymmenen kilome-
trin penkan lenkki sekä 
mahdollisesti pyöräilijöille 
on oma reitti. (ht)

Juoksijat pinkaisivat puolikkaalle maratonille. Miesten sarjasta ensimmäisenä maaliin saa-
pui Taisto Latvalehto ja naisten sarjasta Taina Väänänen, jolla oli vain kahdeksan minuuttia 
heikompi aika kuin Latvalehdolla. Kuvat Anna- Mari Tuovinen

Ensi vuonna puolikas maraton järjestetään toukokuun puolessa välissä, jolloin tarjolla on 
myös lyhyempi kymmenen kilometrin matka sekä mahdollisesti oma reitti pyöräilijöille.

Vastaava työnjohtaja Tuomo Tuomela kirkon remontin keskellä.

Värimalli uudesta kirkon ulkoverhouksesta. Kirkon remonttia 
tehdään museoviraston valvonnassa.

Kirkon remontin aikana juhla- ja kirkkomenojen pitopaikkana toimivat seurakuntatalo sekä 
rauhanyhdistyksen talo.



Hyvä Elämä 
Utajärvellä

13

Loppuvuodesta 2008 siir-
tyivät myös B-talossa asu-
neet vuokralaiset keskustan 
asuntoihin.

Utajärven Palvelutaloyh-
distys ry hakenut taloille 
aravalain mukaisista rajoi-
tuksista vapaaksi ja saanut 
luvan valmistella myyn-
tiä. Ehtona rajoituksista va-
pauttamiselle on, että val-
tion peruskorjauslaina, jo-
ta on jäljellä 134.000 euroa 
maksetaan pois. Yhdistys 
on anonut lainan osittaista 
anteeksiantoa, mutta pää-
töstä asiassa ei ole vielä saa-
tu. Talon peruskorjaukseen 
saatiin vuosina 1997 – 1998 
noin satatuhatta euroa in-
vestointiavustusta ja raha-
automaattiyhdistys ottaa 
avustusten takaisinperin-
tään  kantaa sen jälkeen, kun 
ostaja ja kauppahinta ovat 
selvillä. Kiinteistö myydään 
irtaimistoineen.

Rauhalan rivitalot myynnissä Rauhalan vanhustentalot rakennettiin 1980-luvun alussa ja A-talo 
peruskorjattiin 1997 vanhusten palveluasunnoiksi. Kesäkuun lo-
pussa viimeiset asukkaat Rauhalan tuvasta eli ryhmäasunnosta 
muuttivat kirkonkylälle Suvituulen palvelukeskuksen läheisyydes-
sä oleviin palveluasuntoihin.

Ahmasjärvi on liitetty Natu-
ra 2000-verkostoon lintudi-
rektiivin mukaisena erityi-
senä suojelualueena.

Järven arvokas linnusto ja 
kasvisto, mutta myös ranta-
suot ovat harvinainen luon-
totyyppi ja järvellä on ar-
vokas maisemallinen mer-
kitys. Maisema on Ahmas-
järvellä tärkeä tekijä, koska 
Rokuan alueen palveluiden 
läheisyys lisää Ahmasjär-
ven käyttöä retkeily-ja mat-
kailukohteena. 

Natura-verkostoon kuu-
luminen ei estä alueen käyt-
töä. Ahmasjärven hoito- ja 
käyttösuunnitelma on val-
mistunut ja sitä esiteltiin 
10.6.2009 Ahmasten kou-
lulla kyläläisille ja muille 
asiasta kiinnostuneille. Pai-
kalla oli noin 30 kyläläistä ja 
muutamia muita henkilöi-

Ahmasjärven rannoilla pajukon raivausta ja järvessä kortteikon niittoa, mutta siirtoviemäri on tärkeintä.

tä. Tehdyssä hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa pyritään 
osoittamaan hoidon tarpees-

Arvokas linnusto ja kasvisto Ahmasjärven suojelualueella

Rauhalan tuvan sisäänkäynti.Rauhalan talon sammutusjärjestelmän laitteistoa.

Ahmaskylän valtuutettu Seppo Sumen Ahmasjärven rannalla.

Utajärven kunta

Ahmasjärven ympäristön viemäröinnin suunnittelu on 
aloitettu. Suunnittelijat (Air-Ix Ympäristö Oy) liikkuvat 
alueella ja suorittavat  tarpeellisia mittaustöitä. Kiinteis-
töjen omistajia kehotetaan merkitsemään sakokaivonsa 
näkyvästi , jotta ne voidaan huomioida suunnittelutyös-
sä.
Lähempiä tietoja käyttötekn. Esko Spets p. 0500 584 459

UTAJÄRVEN KUNTA
Tekniset palvelut

sa olevat alueet ja kerrotaan 
niille tarkoituksenmukai-
set hoitomenetelmät. Suun-

nitelma kiiteltiin hienoksi. 
Järven ja kauniin maalais-
maiseman näkyminen edel-
lyttää pensaikon raivaus-
ta. Se on työläs toimenpide 
ensimmäisellä kerralla, kun 
siellä on jo puustoa. Pajusta 
ei päästä eroon, vaan raiva-
us täytyy uusia muutaman 
vuoden välein. Seuraavilla 
kerroilla päästään kuiten-
kin vähemmällä.Asiantun-
tijat kertoivat siitäkin, miten 
eri tavalla järvessä kasvavat 
kasvit  suhtautuva niittoon: 
kortteelle riittää niitto, mut-
ta keltainen ulpukka innos-
tuu enemmän kasvamaan, 
jos sitä niitetään. Ulpukka 

pitää nyhjää juurineen sy-
vemmältä. 

Tärkeintä kaikesta olisi 
ulkoisen kuormituksen vä-
hentäminen eli jätevesineu-
vonta ja tiedottaminen

Esittelyn jälkeen keskus-
telu kävi vilkkaana ja Poh-
jois-Pohjanmaan ympäris-
töpiirin edustajille tehtiin 
kysymyksiä esim. hoitotoi-
menpiteiden rahoitusmah-
dollisuuksista, jotka erityi-
sesti kiinnostivat kuulijoita. 
Pohjois-Pohjanmaan paikal-
la olleet edustajat  painotti-
vat kunnan roolia hankera-
hoituksessa. Keskustelun 
aikana nousi esille myös 
kunnallisen siirtoviemärin  
rakentaminen järven ympä-
rille. Tähän kysymykseen 
oli vastaamassa kunnan 
tekninen johtaja Jouni Jurva 
ja hän kertoi, että suunnit-

telun vaatimia maastotöi-
tä ollaan jo tänä kesänä te-
kemässä ja toteutus saattaa 
olla mahdollinen jo vuonna 
2010.

Vesijättömaan raivauk-
selle tarvitaan aina maan-
omistajan lupa ja  kyläläi-
set arvelivat, että jo lupien 
hankkiminen saattaa olla 
haasteellinen tehtävä,  kos-
ka rannanomistajia on pal-
jon ja monet omistajat asu-
vat aivan jossain muualla 
kuin tällä kylällä.  . 

Ahmasjärven pinta-ala on 
385 hehtaaria. Arvokas lin-
tuvesi tarjoaa mahdollisuu-
den lintujen tarkkailuun ja 
sitä varten on rakennettu 
rantaan erillinen lintutorni 
ja sen läheisyyteen laavu ja 
toinen laavu on nuorisoseu-
rantalo- Toivolan rannassa. 
(a-lv) 

Ahmasten koululla kyläläisille ja muille asiasta kiinnostuneille esiteltiin Ahmasjärven hoito- 
ja käyttösuunnitelmaa. Paikalla oli noin 30 kyläläistä ja muutamia muita henkilöitä.

Utajärven kunnan alueella ara-
vavuokra-asuntoja omistavat 
Kiinteistö Oy Järvenneito 123 
kpl, Kiinteistö Oy Mäyrä 23 kpl, 
Kiinteistö Oy Rokuanrivi 10 kpl 
ja Utajärven Palvelutaloyhdis-
tys ry 43 kpl. Kunnan suorassa 
omistuksessa on lähinnä palve-

VUOKRA-ASUNTOJEN HAKU 
lu- ja tukiasuntoja vanhuksille 
ja kehitysvammaisille.  Kunnan 
SAS-ryhmä, joka kokoontuu 
keskimäärin kerran kuussa,  an-
taa lausunnon palveluasuntoon 
valittavasta asukkaasta..
Vuokra-asuntoihin on jatkuva 
haku. Vapaista asunnoista ilmoi-

tetaan kunnan kotisivuilla koh-
dassa Asuminen ja elinkeinot/
asuminen/vuokra-asunnot/jär-
venneito. Vapaa asunnot päivi-
tetään vähintään kerran kuussa, 
sivulla on merkintä viimeisestä 
päivityksestä. Isännöitsijä ottaa 
asiakkaita vastaan  maanantai-

sin klo 9.00 – 11.00, muulloin 
sopimuksen mukaan. Kunnan 
palvelupisteessä on henkilöitä 
maanantaista perjantaihin klo 
8.00 – 16.00.
Hakumenettely
Arava-asuntoihin haetaan kir-
jallisesti. Hakulomakkeen saa 

tulostamalla suoraan ympä-
ristöministeriön kotisivulta 
tai myöskin Utajärven kunnan 
kotisivuilla. Lomakkeen voi 
noutaa tai pyytää lähettämään 
kunnantoimiston palvelupis-
teestä. Hakemus on voimassa 3 
kuukautta. Hakijan on itse huo-

lehdittava hakemuksen uusimi-
sesta. Kiinteistö Oy Järvenneito 
ja Kiinteistö Oy Mäyrä perivät 
vakuusrahan, joka on makset-
tava ennen asunnon avainten 
luovuttamista. Kuitti maksusta 
esitetään kiinteistönhoitajalle. 
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Kokoontumistiloja 
tarvittiin

Seurojentaloja viime vuosi-
sadan alkupuolella raken-
nettiin tarpeeseen, kun jul-
kisia rakennuksia ei vielä 
ollut. Yhdessä tekemisen 
hauskuus ja järjestön aat-
teen levittäminen riittivät 
korvaukseksi, kaikki tehtiin 
talkoilla ilman palkkaa. Ta-
lot rakennettiin jäsenistön 
kokoontumistiloiksi ja ko-
kouksia pidettiin säännöl-
lisesti, yleensä vähintään 
kerran kuussa, mutta ilta-
mia pidettiin melkein vii-
koittain. Nuorisoseurat sai-
vat joskus keskusseuralta 
huomautuksia liian kepeäs-
ti menosta ja muistutettiin 
seuran tavoitteesta kasvat-
taa nuorista vastuuntun-
toisia kunnon kansalaisia. 
Nuoriso- tai maamiesseu-
ran taloilla tapahtunut toi-
minta ei näytä paljonkaan 
poikenneen toisistaan. Kes-
kustelun aiheet ja  kurssien 
sisällöt olivat omalta alal-
ta,  mutta iltamia ja urheilu-

Seurantalot ja yhdistysten toiminta

Kirkonkylän nuorisoseuran 
perustivat ”nuorison kasva-
tusta harrastavat kansalai-
set” 17.6.1905 päivätyllä so-
pimuksella.  
Nuorisoseuran talo sijaitsi 
1920-luvulla kirkon lähei-
syydessä, mutta 17.5.1932 

kilpailuja kaikki järjestivät. 
Nuorisoseuralla harjoiteltiin 
näytelmiä, joita käytiin esit-
tämässä  myös naapurikylil-
lä. Monilla maamiesseuroil-
la ei ollut seurataloa, mutta 
useimmilla oli kuivaamora-
kennus ja lainattavia konei-
ta tai laitteita ja naisosastoil-
la astiastoja.

Kerran tai pari vuodessa 
pyydettiin keskusseurasta 
piirisihteeriä tai neuvojaa 
vierailulle, muutoin kaik-
ki tapahtui oman jäsenistön 
voimin. 

Juhlapuheiden, näytelmi-
en, murrejuttujen, huumo-
rin ja runoja esittämällä saa-
tiin esiintymisvarmuutta. 
Itse kukin joutui vuorollaan 
lavalle ja  kouliintuneet jär-
jestöjen ihmiset olivat mu-
kana myös kunnallisissa 
luottamustehtävissä. 

Kylillä toimivat 
monenlaiset 
yhdistykset  

Ahmaksen nuorisoseura, 
jonka toimialue on katta-

nut myös Ojakylän, omistaa 
edelleen  Toivola-nimisen 
talon, Niskankylän nuoriso-
seura omistaa Pirtti-nimisen 
talon,  Särkijärven nuoriso-
seuralla  on edelleen Herk-
kula- niminen talo, Utajär-
ven kirkonkylän nuoriso-
seura omistaa Rientolan.  

Naamalle on 1940-luvul-
la rakennettu  Varpusuol-
le nuorisoseuratalo, raken-
nuksen omistanee yksityi-
nen. Sotkankylän nuoriso-
seuran talo on ollut ensin 
toisella puolen Oulunjo-
kea ja sitten toisella puolel-
la, mutta talo on sittemmin 
myyty, mutta tontti on tiet-
tävästi vielä nuorisoseuran  
omistuksessa. 

Urheiluseuroilla on ollut 
tanssilavat. Suojeluskunnan 
tarpeisiin on rakennettu Ro-
kuan Pookin vaaralle maja, 
joka siirtyi Utajärven Urhei-
lijain omistukseen. Työvä-
entaloa täällä ei tiettävästi 
ole ollut, mutta työväen ur-
heiluseura on kerännyt toi-
mintaansa varoja tanssila-
vaa pyörittämällä.

Oulun maatalouskeskuk-
sen vuoden 1975 vuosi-
kirjan mukaan Utajärvellä 
ovat olleet seuraavat maa-
miesseurat: Utajärven, Ah-
maskylän, Juorkunan, Kes-
kiniskan, Naamankylän, 
Niskankylän, Sanginkylän, 
Särkijärven ja Sanki-Tervo-
lan maamiesseurat. Juorku-
nassa on edelleen Havula- 
niminen maamiesseuranta-
lo, Sanginkylällä on maa-
miesseuran talo, joka on 
ollut vuokrattuna päiväker-
hotilaksi ja on nyt perheen 
asuntona. Useimmilla maa-
miesseuroilla on tai on ollut 
kuivaamo, mutta niiden si-
jaintia tai lukumäärää ei ole 
ollut mahdollisuus selvit-
tää. Maamiesseuroissa on 
ollut erikseen naisjaostot. 
Talousseuran alaisina toi-
mivat myös kalastuskunnat.  
Uskonnollista yhdistyksistä 
ainakin Rauhanyhdistyk-
sellä on ollut talo usealla 
kylällä, joista monessa edel-
leen kokoonnutaan seuroja 
pitämään. Muutamia ruko-
ushuoneita on rakennettu ja 

niitä ovat  yhdistykset hal-
linnoineet.

Kotiseutuarkistoa 
digitoidaan 

Kotiseutuarkistosta puut-
tuu vielä monen yhdistyk-
sen aineisto. Siellä on Uta-
järven nuorisoseuran pöy-
täkirjoja, 

Ahmaskylän nuorisoseu-
ran pöytäkirjat perustami-
sesta vuoteen 1965, Sotka-
kylän ja Naamankylän nuo-
risoseurojen pöytäkirjoja ja 
Niskankylän nuorisoseuran 
pöytäkirjojat. 

Arkistoon ovat matkalla 
Särkijärven maamiesseuran 
ja nuorisoseuran pöytäkirjat 
sekä Juorkunan maamies-
seuran pöytäkirjat.

Lukuisien täällä toimi-
neitten yhdistysten toimin-
taan liittyviä kuvia ei koti-
seutuarkistosta löydy. Jos 
kenellä on omassa kotiar-
kistoissa joku tämmöinen 
kuva, voitte huoletta antaa 
sen digitoitavaksi – alkupe-
räinen kuva jää teille ja ku-
va voidaan digitoida, vaik-

ka se olisi liimattuna albu-
miin. 

Meneillään on maakun-
nallinen Virsu-hanke, jonka 
puitteissa kotiseutuarkisto-
jen luettelot, siis yhteenveto 
sinne luovutetuista asiakir-
joista, digitoidaan ja tallen-
netaan Virsu-tietokantaan 
ja ne ovat sen jälkeen luetta-
vissa netin kautta osoittees-
sa www.kotiseutuarkistot.
fi/arvi. Arkistoluettelon pe-
rusteella voi sitten matkus-
taa katsomaan alkuperäistä 
asiakirjaa. 

Nyt olisi oikea ajankoh-
ta toimittaa kaikki pölytty-
neetkin, vanhat pöytäkir-
jat kirjaston arkistohuonee-
seen, jossa niistä tehdään di-
gitoivat arkistoluettelot. On 
olemassa myös Kirjastovir-
ma-niminen tietokanta, jo-
hon on tallennettu kokonai-
sia asiakirjoja ja myöskin ta-
rinoita Utajärveltä. Kirjasto-
virman osoite on 
http:\\ kirjastovirma.net.

Teksti ja kuvat 
Anna-Liisa Valtanen

Rientola Kirkkotieltä radan varteen  

päivätyllä kauppakirjal-
la ostettiin nykyinen tontti, 
josta muodostettiin Riento-
la- niminen tila. 

Alkuvuosikymmeninä 
toiminta kulki Santeri Al-
kion viitoittamaa valistuk-
sen tietä. Seuralla oli sitten 

Ahmaskylän nuorisoseu-
ran pöytäkirjat ovat säily-
neet alusta saakka ja niistä 
voi vaihe vaiheelta seura-
ta talon  rakentamisproses-
sia, jossa vastuut on kirjattu 
pöytäkirjaan.  Ahmaskylän 
nuorisoseuran perustava 
kokous pidettiin  21.5.1916. 
Pöytäkirjoista selviää, et-
tä johtokunnan kokousten 
alussa ja lopussa laulettiin 
aina  joku isänmaallinen 
laulu. 

Toivola näyttäisi pitkään 
olleen vuokramaalla, vaik-
ka jo ensimmäisissä koko-
uksissa päätettiin parille 
johtokunnan jäsenelle antaa 

tehtäväksi talon sijan hank-
kiminen ja toivottiin paik-
ka Pikkaraisen torpan lä-
heltä tai Pekkalan seutuvil-
ta. Vanha rustinki näyttää 
olleen kahden tilan rajal-
la. Vuonna 1959 on toinen 
osa tontista ostettu seuralle.  
Toivolassa ovat koululaiset 
esittäneet  muutama vuo-
si sitten näytelmän Karde-
mumman kaupunki. Talon 
toimintaa ja käyttöä ollaan 
uudelleen herättelemässä 
henkiin.Tänä kesänä siellä 
pidetään ainakin yhdet häät 
ja sukukokous. 

Pöytäkirjat kertovat 
rustingin ostosta ja 

talon kunnostamisesta
Kangastalon isäntä Wäi-
nö Kukkonen oli nuoriso-
seura-aktiivi. Ahmaskylän 
nuorisoseurantalon raken-
tamiseen liittyviä yksityis-
kohtia on perustamisvuo-
delta 1916 alkaen. Rustin-
gista maksettiin kolmesa-
taa markkaa. Rakennuksen 
kunnostamiseen tarvittavat 
rahat seuran jäsenet lainasi-
vat yksityiseltä henkilöltä ja 
lainan vakuutena olivat joh-

hiljaisempi kausi, kunnes 
vuonna 1981 toimintaa alet-
tiin uudelleen elvyttää ja 
anottiin opetusministeriöltä 
korjausavustusta ja sitä sit-
ten myös saatiin.

Vuonna 1984 talo oli siinä 
määrin kunnostettu, että si-

tä vuokrattiin myös kunnan 
järjestämään kerhotoimin-
taan.

Utajärven kirkonkylän 
nuorisoseura ry juhli ko-
measti 80-vuotista taival-
taan kesällä 1986, jolloin 
Utajärvellä pidettiin Poh-

jois- Pohjanmaan maakun-
tajuhlat. Juhlaohjelmaan 
kuului pääjuhlan, juhlakul-
kueen ja kirkonmenojen li-
säksi mm. pitäjäruokapäi-
välliset seurakuntatalolla 
ja  Disco UU:n lavalla, jossa 
soitti 22.Pirkko. Pääjuhlassa 

juhlapuheen piti maaherra 
Ahti Pekkala. Syksyllä 1986 
aloitettiin kunnan liikunta- 
ja nuorisotilan rakentami-
nen. Kirkonkylän nuoriso-
seuran omistama Rientolan 
rakennus on nykyään lähin-
nä varastotilana.

Kuva otettu vuonna 1986 Rientolan pihamaalla, jossa kansallispuvuissa marssii nuorista 
koostuva kulkue. Kuva Helmi Karppisen kotiarkistosta.

Ahmaskylän nuorisoseura osti rustingin

Ahmaskylän nuorisoseura, Toivola ulkoa.

Rientola nykyisin
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Juorkunan maamiesseura on 
perustettu vuonna 1906. Ar-
kistosta löytyy maaliskuun 
24 päivänä 1946 päivätty 
asiakirja, jolla Juorkunan 
Meijeriosuuskunta luovut-
taa lahjakirjalla Juorkunan 
maamiesseuralle Utajär-
ven pitäjän Juorkunan ky-

Meijerirakennus 
lahjoituksena maamiesseuralle

lässä sijaitsevan meijerira-
kennuksen ilman irtaimis-
toa, kuitenkin sillä ehdotta, 
että Juorkunan Rauhanyh-
distys ry saa pitää vapaasti 
heidän haluamanaan aika-
na ilman maksua isoja seu-
roja ja muitakin kokouksi-
aan niin kauan kuin  e.m. 

Juorkunan vanh. suunnan 
Laestadiolainen Rauhanyh-
distys on toiminnassa. Lah-
joituskirjan ehtojen mukaan 
meijerirakennuksen siirty-
essä lahjoittajalla on oikeus 
saada rakennuksesta kuusi-
kymmentätuhatta markkaa 
korvausta tai uudistamaan 

lahjakirja, jos osuuskunta 
niin haluaa.  

Tie- ja vesirakennuslai-
tos on 10.9.1982 lähettänyt 
Juorkunan Maamiesseural-
le kirjeen, jossa se ilmoittaa, 
että toimitusmiehet päätti-
vät määrätä 19.600 markan 
Havulan talon siirtokor-
vauksen ja siirto on suori-
tettava omistajan toimesta 
31.12.182 mennessä. Tiuk-
kaa, vuosien kestävää kä-

denvääntöä pöytäkirjojen 
mukaan rakennuksen siir-
rosta on käyty.

Havula on peruskorjattu 
1980-luvulla siirron jälkeen. 
Oulun maatalouskeskuksen 
rakennustoimisto on hyväk-
synyt korjaussuunnitelmat 
26.5.1983. Opetusministeriö 
on myöntänyt maamiesseu-
ralle korjausavustusta. 

Juorkunan maamiesseu-
ran toiminta on noudatta-

nut yleistä kaavaa. Lainat-
tavia koneita ja laitteita on 
ollut. Omana erikoisuutena 
lainattavien välineiden luet-
telossa on pitkään ollut tii-
lentekokone.

Havulassa pidetään edel-
leenkin kesäisin tansseja ja 
sukujuhlia, syntymäpäiviä 
ja muita yksityistilaisuuk-
sia.

Herkkula on Särkijärven 
nuorisoseuran talo. Herk-
kula sijaitsee korkealla mä-
ellä mäntymetsässä. Talon 
sijainti Puolangantien var-
ressa on ollut keskeinen. 
Särkijärven nuorisoseuran 
ensimmäinen talo on raken-
nettu 1920-luvulla, mutta 
se on palanut ennen sotia ja 

Herkkula paloi ennen sotia
nykyinen Herkkula- talo on 
rakennettu 1940-luvulla so-
dan jälkeen samalla tontil-
le, mutta hieman eri paik-
kaan. Särkijärven nuoriso-
seuran alkuajan pöytäkirjat 
ovat palaneet rakennuksen 
mukana 1930-luvun lopul-
la. Säilyneistä pöytäkirjois-
ta voidaan lukea, että taloa 

vuokrattiin häihin ja muihin 
tilaisuuksiin ja niille seu-
roille, joilla ei ollut omia ko-
koontumistiloja. Tuloja saa-
tiin myös iltamien ja tanssi-
lippujen tuloista sekä ravin-
tolatoiminnasta. 

Särkijärvellä on ollut 
myös 1911  perustettu maa-
miesseura, joka on myös 

käyttänyt omiin tilaisuuk-
siinsa nuorisoseurantaloa, 
vaikka maamiesseuran ko-
koukset onkin pidetty ta-
loissa.

Viimeksi Herkkula  on ol-
lut kylän nuorten skeittaa-
jien harrastustilana, mutta 
sekin toiminta näyttää hii-

ipuvan. Nuorisoseuran ko-
kouksen pöytäkirja löytyy 
vielä vuodelta 2002.

Nyt voidaankin kysyä, 
olisiko Herkkulasta mah-
dollista tehdä Kurimo- mu-
seon, johon koottaisiin  Ku-
rimossa valetut, vielä löy-
dettävissä olevat esineet  ja 

saataisiin niistä näyttävä 
kokonaisuus eikä vain yk-
sittäisiä esineitä. Taloa voi-
taisiin sopimuksen mukaan 
pitää avoinna turistiryhmil-
le tai esim. kylältä juuriaan 
etsiville vierailijoille ja muil-
le asiasta kiinnostuneille. 

tokunnan jäsenet henkilö-
kohtaisesti. Kerrotaan, että 
sammalen nosto päätettiin 
toimittaa jäsenten kesken. 
Takstoolipuitten hommaa-
minen annettiin yhden joh-
tokunnan jäsenen vastuulle. 
Rustingin urakoitsijan työ 
ei tainnut tyydyttää kaikkia 
johtokunnan jäseniä, joten 
työn kelvollisuus päätetään 
syynäyttää vierailla miehil-
lä. Päreitten höyläyksen jä-
senet päättivät tehdä omana 
työnä. Vielä rustinkiin tar-
vittiin laipiot ja akkunat ja 
jälleen vastuuta jaettiin. Sa-
ven ja tiilien hankkijaksi ni-
mettiin myös johtokunnan 
jäsen. Vuonna 1925 pääte-
tään rakentaa ravintola ja 
siinä tarkoituksessa pidet-
tiin hirsikinkerit.

Toivolassa ovat koululaiset esittäneet  muutama vuosi sitten näytelmän Kardemumman 
kaupunki. Kangastalon mänty

Viimeksi Herkkula  on ollut kylän nuorten skeittaajien harrastustilana.

Nykyinen Herkkula -talo on rakennettu 1940-luvulla sodan jälkeen.

Havulan tanssilattia on käytössä kesäisin muun muassa tanssien, sukujuhlien ja synty-
mäpäivien aikaan.

Havula on peruskorjattu 1980-luvulla siirron jälkeen. 
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Lauantai 27.6.
Naaman kyläpäivä klo 12.00 Mäntyrinteellä
Ohjelmassa perinteistä ohjelmaa; kilpailuja ja juhla, puffetti, esillä vanha hevosvetoinen 
koppi, jolla kuljetettiin koululaisia. Järj. Naaman Kotiseutu ry.

Sunnuntai 28.6.
Avoimet ovet pappilassa klo 11.00-15.00
Puffetista leivoskahvit. Osoite: Pappilantie 1.
Kävellen pitkin kylän raittia klo 12.00
Kokoontuminen Pappilaan. Kierroksen aikana kuullaan tarinoita ja kertomuksia kir-
konkylän rakennuksista. Oppaana toimii Risto Laitinen. Kierros päättyy Kotiseutumu-
seolle. Järj. Utajärven kirkonkylän Maa- ja kotitalousnaiset
Avoimet ovet Yli-Sipolan kotimuseossa klo 12.00-18.00
Museo sijaitsee osoitteessa Lähtevänojantie 15.
Avoimet ovet Kotiseutumuseossa klo 13.00-17.00
Museo sijaitsee osoitteessa Kirkkotie 5.
Avoimet ovet Häikiön maatalouskonekotimuseossa klo 18.00 alkaen
Museo sijaitsee osoitteessa Lähtevänojantie 11.
Kesäteatteria – Kuin tuhka tuuleen – klo 19.00 Niskan Pirtillä
Liput 10 euroa ja 5 euroa. Niskan Pirtti sijaitsee Häikiön maatalouskonekotimuseon 
vieressä. Järj. Niskankylän Nuorisoseura

Maanantai 29.6.
Kirpputori kirjaston pihalla klo 12.00 alkaen
Maksuttomia myyntipaikkoja yksityishenkilöille. Paikkavaraukset os. pirkko.saaren-
paa@utajarvi.fi. Sateen sattuessa tapahtuma siirtyy sisätiloihin, jolloin paikkoja on 
tarjolla vain rajoitetusti. Myyjillä tulee olla omat pöydät. Os. Anttilantie 13.

Tiistai 30.6.
Päiväkahvit kesäasukkaille klo 16.00 Ahmaksen koululla
Ohjelmassa mm. uuden mökkiläistoimikunnan esittely.
Avoimet ovet Häikiön maatalouskonekotimuseossa klo 18.00 alkaen
Museo sijaitsee osoitteessa Lähtevänojantie 11.
Kesäteatteria – Kuin tuhka tuuleen – klo 19.00 Niskan Pirtillä
Liput 10 euroa ja 5 euroa. Niskan Pirtti sijaitsee Häikiön maatalouskonekotimuseon 
vieressä. Järj. Niskankylän Nuorisoseura

Keskiviikko 1.7.
Kotiseuturetki Rokualle ja Ahmakselle
Lähtö keskuskoulun pihalta klo 11.00.
Retkellä tutustutaan autosta käsin Ahmaskylään ja Rokuaan, autosta jalkaudutaan 
Ahmaksen kalevalaisessa perinnekylässä ja Rokualla Opastuskeskus Supassa, jossa tu-
tustutaan upeaan Rokuaa ja lähialuetta esittelevään näyttelyyn ja juodaan pullakahvit / 
-mehut. Oppaana retkellä on Eero Kukkonen. Retken hinta on 13 / 8 euroa. Ennakkoil-
moittautumiset viim. 26.6. klo 14.00 os. tarja.vimpari@utajarvi.fi tai p. 050-5886607.
Jokipyöräily
Lähtö valaistulta ladulta klo 18.00. Reitti kulkee pitkin penkkatietä Sotkajärvelle 
saakka. Sotkalla pientä tarjoilua. Osallistujilla on ehdottomasti oltava pyöräilykypärä ja 
mielellään joko huomioliivi tai maastosta värityksellään erottuva vaatetus.

KOTISEUTUVIIKKO 29.6. - 5.7.2009
Torstai 2.7.
Lasten tapahtuma Roinilan Kartanossa klo 12.00-15.00
Ohjelmassa; talutusratsastusta (säävaraus) hinta 2 €, luontoon ja metsään liittyvä 
rastirata, korupaja, lammasaitaus (säävaraus), ongintaa, vanhoja lautapelejä, kivien 
maalausta, kasvomaalausta, lukunurkkaus ym. Paikalla on kahvio, makkaranpaistoa jne. 
Tapahtumassa myös seikkailee eräs muori. Klo 14.00 Teatteri Rollo esittää hulluttelun 
”Hetkinen…sanoi Putkinen”. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Kävijöiden kesken arvotaan lorukirja.
Avoimet ovet Häikiön maatalouskonekotimuseossa klo 18.00 alkaen
Museo sijaitsee osoitteessa Lähtevänojantie 11.
Kesäteatteria – Kuin tuhka tuuleen – klo 19.00 Niskan Pirtillä
Liput 10 euroa ja 5 euroa. Niskan Pirtti sijaitsee Häikiön maatalouskonekotimuseon 
vieressä. Järj. Niskankylän Nuorisoseura

Perjantai 3.7.
Avoimet ovet Kotiseutumuseossa klo 13.00-17.00
Museo sijaitsee osoitteessa Kirkkotie 5.
Yhteislaulutilaisuus torilla klo 19.00
Laulajia säestää Serkkuset. Järj. Utoslahti-Lahdensuu kyläyhdistys.

Lauantai 4.7.
Toritapahtuma klo 10.00-14.00
Myyntipöytävaraukset; paikkakuntalaisille 7 €, ulkopaikkakuntalaisille 15 €. Varaukset p. 
050-4012254 / Mirja Karjalainen.
Ohjelmassa on mm. karaokea, kunnan avoin tikkakisa, Utajärvi-tietoviisas –kilpailu. 
Esillä myös wanhoja kulkuneuvoja. Klo 11.00 starttaa Utajärven Alakyläläiset ry:n 
järjestämä Kuntokymppi.Järj. Utajärven Yrittäjät ry.
Kalastuskilpailu klo 10.00-15.00 Pällin patoaltaalla
Osallistumismaksu 25 euroa/venekunta.
Järj. Sotkajärvi-Pyhänsivun kalastuskunta.
Avoimet ovet Kotiseutumuseossa klo 13.00-17.00
Museo sijaitsee osoitteessa Kirkkotie 5.

Sunnuntai 5.7.
Runon ja suven juhla Ahmaksen Kalevalaisessa perinnekylässä klo 13.00
Ohjelmassa runonlausuntaa sekä Utajärven hanurikerhon esittämää musiikkia.

Näyttelyt
1.6.-31.8. Rokua – saari, jonka meri hylkäsi
 Opastuskeskus Supassa.
 Avoinna ma-ti ja to-la.
3.-26.6. Martta-näyttely, Utajärven kirkonkylän Martat  
 80 vuotta kirjaston Sofian kammarissa. Esillä   
 valokuvia vuosien varrelta, Martta-pukuja,   
 Martta-esineitä (kuten nukkeja), mitaleja,   
 lehtiä ym. ym.
3.-14.8. Ahmaslaisia tarinoita;
 Eero Kukkosen öljyväritöitä kirjaston Sofian   
 kammarissa.
3.-28.8. Noin sata Barbia -näyttely kirjaston Sofian   
 kammarin vitriineissä.

Tapahtumat
Kesäkuu
12.6. Yhteislaulua Naamankylän Mäntyrinteellä
 klo 19.00.
19.6. Hartaushetki ja juhannuskokko
 Vesitorninmäellä klo 20.00.
20.6. Kylätanssit Naaman kylätalolla,
 tanssittajana Ramax.
22.-26.6. Leikkikenttätoimintaa alle 6-vuotiaille lapsille
 Tonttikujan leikkikentällä klo 11.00-14.00
 Osallistuminen maksutonta eikä edellytä  
 etukäteen ilmoittautumista. Sadesäällä 
 toiminta siirtyy nuoriso-liikuntatalolle. 

Utajärven kesä on täynnä tapahtumia
Heinäkuu
1.-2.7. Harmonikka soi –tapahtuma
 Rokuan kuntokeskuksessa. Lue lisää osoitteessa 
 http://www.rokua.com/holiday_13_3. 
3.-4.7. Seniorilaulun osakilpailu
 Rokuan kuntokeskuksessa. Lue lisää osoitteessa 
 http://www.rokua.com/holiday_13_3. 
10.7. Sotkan kylätapahtuma Sotkan Helmessä
 klo 12.00.
11.7. Kylätanssit Naaman kylätalolla,
 tanssittajana Serkkuset.
13.-14.7. Lastenleiri 7-9 vuotiaille Sotkan Helmessä.   
 Osallistumismaksu 5 euroa.
 Ilmoittautumiset p. 5510132 tai 050-5381497.
14.-16.7. Lastenleiri 10-13 vuotiaille Sotkan Helmessä. 
 Osallistumismaksu 10 euroa. 
 Ilmoittautumiset p. 5510132 tai 050-5381497.
16.7. Koko perheen retki Jukujukuparkkiin.
 Ilm. ja tied. Maija Paavola p. 044-2940753.
25.7. Valkeisen kylämarkkinat Sanginkylällä.
26.7. Maakirkko Sanginkylällä Valkeisjärvellä
 klo 12.00.
27.7. Orkesteritanssit Naaman kylätalolla.
27.6.-5.7. Utajärven Kotiseutuviikko.
31.7. Yhteislaulua Naamankylän Mäntyrinteellä
 klo 19.00

Elokuu
9.8. Erämaakirkko Juorkunassa, Kirkaslammen  
 rannalla. Sateen sattuessa porokämpällä
 klo 13.00.
1.8. Mutafutiksen SM-kisat Merilän Kartanon maas-
 tossa. Lue lisää osoitteessa www.mutafutis.net 
8.8. Kylätanssit Naaman kylätalolla
 tanssittajana Ramax.
15.8. Yhteislaulua Naamankylän Mäntyrinteellä
 klo 19.00.
29.8. Rokuan Teräsmieskisa Rokuanhovilla.
 Lue lisää osoitteessa www.rokuanhovi.fi/osat/ 
 tiedotteet/teris.pdf.tai http://www.rokua.com/ 
 holiday_13_4 
29.-30.8. IsoSieni – kansanmusiikkitapahtuma
 Rokuanhovilla.
30.8. Maakirkko Ahmaksen kalevalaisessa
 perinnekylässä klo 13.00.

Syyskuu
5.9. Elokorjuutapahtuma – ihmiskäsin ja konein  
 Niskalla klo 10.00-14.00.
 Tapahtumassa on työnäytöksiä ja myytävänä 
 syksyn satoa, leivonnaisia jne. Esillä vanhoja 
 työkoneita. Tapahtumapaikkana on Häikiön tila 
 (os. Lähtevänojantie 11) ja viereinen Niskanky
 län Nuorisoseuran toimitila Niskan Pirtti.
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Niskan nuorisoseura on 
hankkinut käyttöönsä Ko-
tin pihapiiristä vanhemman 
pirtin. Niskan pöytäkirjat ei-
vät olleet käytettävissä koko 
olemassaolon ajalta, mutta 
Niskankylän nuorisoseuran 
on  22.6.1949 on päätetty pi-
tää Sotkan nuorisoseuran-
talossa vierailuiltamat, jon-
ka ohjelma on seuraava: ter-
vehdyspuhe, luentaa, lau-
suntaa, huumoria, laulua ja 
näytelmä, lopuksi tanssia 1 
1/2 tuntia. Vastaavan kaa-
van mukaan iltamat näkyy 
rakennetun muissakin seu-
roissa, koska tanssia ennen 
piti olla ohjelmaa. Ohjelman 
esittäjinä ovat olleet seuran 
jäsenet. Niskan Pirtillä esi-
tetään näytelmää joka kesä. 

Naaman kyläseura ry omis-
taa Mäntyrinteen kylätalon, 
jonka yhteydessä on myös 
useita museorakennuksia. 
Tällä paikalla ollut  aikai-
sempi kylätalo paloi 2000-
luvun alussa, mutta siitä ei 
talkooväki lannistunut. Ta-
lo rakennettiin seuraavana 
vuonna uudelleen. Mänty-
rinteellä on ympärivuoden 
kerhotoimintaa ja kansalais-
opiston piirejä.

Naaman kyläpäivä on 
lauantaina 27.6. klo 12.00 ja 
se on samalla Kotiseutuvii-
kon aloitustapahtuma Oh-
jelma on perinteinen: vas-
tantekoa, kettinginheitto ja 
joukkuehiihtokilpailu. Puf-
fetista saa ruokaa ja kahvia. 

Perinnekylän aktiivit arvos-
tavat esi-isien työtä ja usko-
vat perinteen säilyttämisel-
lä olevan  merkitystä vielä 
tulevaisuudessakin. Kulla-
kin kylässä olevalla raken-
nuksella on vanha tarina 
tai vanhoja historiallisia ta-
pahtumia kerrottavanaan. 
Viimeksi kylään on siirret-
ty kylsepän paja, jossa Juho 
Sipola on tehnyt mm. vii-
katteita ja raudoittanut kär-

Mäntyrinteellä kyläpäiviä, yhteislaulua ja tanssitilaisuuksia
Illalla tanssitaan orkesterin 
tahdissa. 

Tänä vuonna erityisenä 
nähtävyytenä on hevosve-
toinen koululaisten kulje-
tuskoppi vuodelta 1952. Se 
edustaa kunnan vanhinta 
koululaisten kyydityskalus-
toa. 

”Tänä vuonna
erityisenä

nähtävyytenä on 
hevosvetoinen

koululaisten
 kuljetuskoppi 

vuodelta 1952. ”

Ahmaksen kalevalainen perinnekylä elää
rynpyöriä. Isolle Lassille on 
rakennettu   tornitalo, joka 
toimii kyläkonttorina ja se 
voi tarvittaessa toimia myös 
näyttelytilana. Itse Ison Las-
si   vartioi kylää, hänelle on 
pystytetty patsas. Ahmak-
sen myllyperinnettä ylei-
semminkin esitellään sinne 
siirretyssä myllyrakennuk-
sessa, mutta runonlaulajan 
pirtti on edelleen ”runoky-
län” ydin. Kotiseutuvii-

kon retkellä  pääset tutus-
tumaan tähän kylään Ee-
ro Kukkosen opastuksella. 
Retki tehdään keskiviikko-
na 1.7. linja-auto lähtee  klo 
11.00 keskuskoulun parkki-
paikalta. Linja-automatkan 
aikana kerrotaan Ahmasky-
län asutuksesta ja käydään 
tutustumassa myös Supassa 
esillä olevaan Rokuan syn-
nystä kertovaan näyttelyyn. 
Sen jälkeen jatketaan mat-

kaa Rokuan Hoville ja sieltä 
palataan junalla Kuntokes-
kukseen, josta linja-autolla 
paluu kirkolle.  Kalevalai-
sessa kylässä on myös esiin-
tymislava ja katsomo ja siel-
lä järjestetään Runon ja Su-
ven juhla, joka tänä vuonna 
on 5.7. Juhlassa esitetään ru-
noja, lauletaan yhteislauluja 
ja Utajärven eläkeläisten ha-
nuriryhmä esiintyy.

Niskan Pirtillä...

Iso Lasse vartioi perinnekylän portilla.
Kullakin kylässä olevalla rakennuksella on vanha tarina tai vanhoja historiallisia tapahtumia kerrottavanaan. 
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hautakivien

Hautakivityöt Jukka Oilinki
Ouluntie 21, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 917 217
jukkaoilinki@luukku.com

• kaiverrukset • hopeoinnit • kultaukset
• entisöinnit • myös uudet hautakivet

KIINTEISTÖHUOLTO 
RAIMO KARHULA

Saaritie 8, 91600 Utajärvi
Puh. 5421 445, 0400 388 521

Jurvelinin
Puh. (08) 5424 903

Kaislasjärvi, Särkijärvi

Puutarha

KYLÄTALAKKARI
T:mi RENKI

· kiinteistönhuollot
· lumityöt
· nurmenleikkuut
· polttopuiden teko
· viikkosiivoukset

· ikkunanpesut
· mökkitalkkaroinnit
· kodin remontit
· kodinhoito ja pesuainemyynti
· ym.

puh. 044 297 0741
J. Mulari

Mahdollisuus kotitalousvähennykseen!
h o l i d a y

Kuntoraitti 2, 91670 Rokua
Puh. 020 7819 200
myynti@rokua.com

Ke 1.7 
Ake & Amado
Pe 3.7 - La 4.7
TÄHTITANSSIT
SENIORILAULAJA 2009
ALKUKARSINTA
IKIVIHREÄ KVARTETTI 
SOLISTEINEEN
Molempina iltoina
n. 15 kilpailevaa laulajaa

Ma 6.7 - Su 26.7
REMONTTITAUKO

Ke 29.7
Timon karaoke

Pe 31.7
Kinset

Ma 1.6
Kultakurkkukaraoke

Ke 3.6
Naseva
Pe 5.6
TÄHTITANSSIT
JOHANNA PIIPPONEN
& BAROQUE

La 6.6
Kalaillan tansseissa
Vega

Ma 8.6 Timon karaoke

10.6 Tähtiartisti-
alkukilpailu
Pe 12.6 - La 13.6
Raimo Laamanen
& Pohjoisen tähti

Ke 17.6 Timon karaoke
Pe 19.6
TANSSIVÄEN JUHANNUS,
TÄHTITANSSIT
LASSE LAAKSO & 
TANSSIORKESTERI HELMI

La 20.6
TANSSIVÄEN JUHANNUS,
TÄHTITANSSIT
SUSANNA HEIKKI
& KARAVAANI

Ke 24.6 Timon karaoke 
Pe 26.6 - La 27.6
Jarmo Hannula
& Hoviorkesteri

Heinäkuu E lokuu

Lippujen hinnat:
Viikkotanssit   6 €

TÄHTITANSSIT 12 €
SPECIAL-ILTOINA
erillishinnoittelu

Rokua
Holiday

kesäremontissa 
6.7.-26.7.

Rokua Holiday
020 7819 200

www.rokua .com

Tanss ika lente r i  kesä  2009
Kesäkuu

La 1.8 Kinset

Ma 3.8 Timon karaoke

Ke 5.8 Elixir
Pe 7.8
TÄHTITANSSIT
TOPI SORSAKOSKI
& KULKUKOIRAT
La 8.8
Tuuli Tarkkonen
& Taikalintu
Ma 10.8 Timon karaoke
Ke 12.8 Trio Haavekuva
Pe 14.8 Poseidon

La 15.8 Poseidon

Ma 17.8 Timon karaoke

Ke 19.8 Dolores

Pe 21.8 - La 22.8
Kainuun Viihdesolistit
viikonloppu

Ma 24.8 Timon karaoke

Ke 26.8 Atlantic

Pe 28.8 Trio Haavekuva 
La 29.8
Lauantaina Teräsmies-
kisaillassa loput hiet
irrottelee Jori Kärki &
Salaiset Akentit
Ma 31.8 Timon karaoke

45 € /hlö/vrk
aamiaisella.
45 € /hlö/vrk

Kesälomanen

sprintRokua09
lauantaina 29.8.2009

Harmonikka Soi 1.-2.7.
Seniorilaulun osakilpailut 3.-4.7.

Rokua Soi ja Laulaa

Lisää infoa tapahtumista www.rokua.com

ROKUAN KESÄ

p. 0208 384 530, fax (08) 817 3157
findoor@findoor.fi · www.findoor.fi

TAITTO-OVET
Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvää kesää lukijoille! Juhannustaiat ovat osa juhannuksen juhlintaan liittyvää 
kansanperinnettä. Juhannuksena tehtiin taikoja lähinnä 
naimaonnea ja tulevaisuutta varten. Juhannustaiat eivät 
edelleenkään ole poissa muodista, joskin ne ovat vähenty-
neet, pinnallistuneet ja ohentuneet huomattavasti. Monet 
taioista tähtäsivät ennustuksiin tulevasta, varsinkin avio-
miehen laadusta ja naimaonnesta, ja toisilla taioilla nai-
maonnea pyrittiin parantamaan. Naimisiinmenoon ja lem-
peen liittyvät taiat liittyvät erityisesti juhannukseen, sillä se 
on ollut muun muassa hedelmällisyyden juhla. Juhannus-
taioista monet tehtiin alasti.

Yleinen nykypäiviin säilynyt taika on tapa laittaa paik-
kakunnasta ja perinteestä riippuen juuri tietty määrä, esi-
merkiksi seitsemän tai yhdeksän erilaista kukkaa tyynyn 
alle juhannusyöksi. Nukkuessa pitäisi sitten aviopuolison 
ilmaantua unessa.

Lähde http://fi .wikipedia.org/wiki/Juhannustaika

Juhannustaiat - katoava perinne?

GREENROCK
SAKO 6 puhdistamo

POISTOHINTAAN!!

3200€

UTAHALLI OY
VANHATIE 52, 91600 UTAJÄRVI

PUH. 0500 588 080 MIKKO KEMILÄ

+asennus
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Utajärven 
jäteasema palvelee

Utajärven jäteasema on avoinna 
torstaisin klo 16-19, Puolangantie 45.

Jäteasema on tarkoitettu 
Utajärven alueen 
yksityistalouksille. 

Lisätietoja: 
Kaisa Herranen 
p. 0400-945 207

 Grilli-kahvio
 Pizzeria
 Elintarvikkeet
 Keskioluet 
    kahviossa ja
    ulosmyynti
 Jäätelöt
 Veikkaus-
    palvelu
 Kalastusluvat
         -öljyt
 Mobil-öljyt
 Kortti/seteli-
    automaatti

Utajärvi
puh. (08) 561 8800
Fax (08) 561 8822

“Mehän se
    omistetaan.”

“Se on näppärä
  käyttää.”

“Ne rahat tulee
  sinne tilille.”

“Tulee niitä
Bonuksiakin

    aika hyvin.”

Yhteistä hyvää pohjoissuomalaisille.
www.s-kanava.fi/arina

SOL Siivous- ja toimitila-
palvelut
SOL Henkilöstöpalvelut
SOL Kiinteistöpalvelut
SOL Pesulapalvelut
SOL Turvallisuuspalvelut

www.sol. 

Sirpa Komminaho
040 5307 399

koontiaoy@wippies.fi

Jarmo Komminaho
0400 604 505

jarmokomminaho@msn.com

Tilitoimisto 
Koontia Oy

Vanhatie 33
91600 Utajärvi

VKK-Media Oy

Metsätie 10, 90650 Oulu
p. (08) 334 166, 0400 385 281
fax 344 167
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi

· Tabloid-lehdet
· Erilaiset julkaisut ja  
 esitteet
· Käyntikortit, tarrat
· Valokuvauspalvelu

LVI -urakointi
LVI -saneeraus
Rakennustekniset työt 

Puh. 0400 770 050, 0440 450 978
www.movira.fi

BOBCAT-TYÖT TELA- JA 
PYÖRÄALUSTAISILLA 
KONEILLA UTAJÄRVELLÄ 
JA LÄHIKUNNISSA

Puh/fax (08) 542 1499
Seppo Hartikka: 
puh. 050 544 4905
Hannu Hartikka: 
puh. 0400 212 929
UTAJÄRVI



Kunto-Uta 
Asematie 2, 91600 Utajärvi

Puh. 08- 5421 703
Fax 08-5212 978

kuntouta@elisanet.fi

Fysioterapia-
palvelut Utajärven 

keskustassa

Raija Moilanen 
p. 0500 180 520

PITOPALVELUT
Syntymäpäivät, häät, muistotilaisuudet, ym. 
tilaisuudet valitsemassasi paikassa
myös lähikunnissa

SIIVOUS- JA HOIVAPALVELUT

OHJELMAPALVELUT 
-lauttasauna- ja savusaunaelämykset
-potkukelkkasafarit, -lauttaristeilyt ym.

www.herkkukelkka.com

TERVETULOA
asiantuntevaan hoitoon

läheltä ja kaukaa

Vanhatie 46, 91600 UTAJÄRVI
puh. 5422 541

Tervetuloa hyvän
palvelun pankkiin

Edullinen
Itsenäinen
Vakavarainen

www.op.fi/utajarvi, utajarven@op.fi
Vanhatie 35, Utajärvi, p. 542 1136, 542 1268

Kaavaselostukseen ja - määräyksiin sekä rakennus-
ohjeisiin voi tutustua Utajärven kunnanvirastossa tai
seurakunnan taloustoimistossa niiden aukioloaikoina. 

Seurakunta myy 2 kpl
pientalotontteja 

Utajärven seurakunta myy 2 kpl pientalotontteja 
Utajärven kirkonkylässä sijaitsevan kauniin 

Kirkkotien varrelta, Pappilanputaan rannalta.

vs. Talouspäällikkö Sirpa Komminaho
Puh. 0400-692898

Myytävät tontit ovat noin 2000 m² suuruisia, 
sijaitsevat korttelissa 20 ja ne on merkitty kaavaan. 
Hinta 14.000 ja 16.000 euroa.

SÄHKÖASENNUS M. JURVA
UTAJÄRVI-VAALA-MUHOS

PUH. 040 417 2337 tai 040 575 1310

• Sähköasennukset, 
 -tarvikkeet
• Uudis- ja saneerauskohteet

SUUNNITTELETKO 
REMONTTIA?

- uudisrakentamista
- remontointia

REMONTTIPALVELU
J. Huovinen, puh. 0400 181 856

Ole huoletta.

Me autamme.

OULUNKAARI
Yhteistyöllä kuntien parhaaksi

OSAAMISTA, VERKOSTOJA, 
YRITTÄJYYTTÄ ,

HYVINVOINTIA JA
 UUTTA TEKNOLOGIAA

www.oulunkaari.com
Oulunkaaren seutukunta

Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Yli-Ii
Piisilta 1, 91100 Ii, p.(08) 553 6500, fax.(08) 553 6507

Talotutkimus Kairitek Oy

Kauppurienkatu 31 B, 90100 Oulu puh. (08) 815 0440
Päkkilä Kari matkapuh. 040 522 0442

Kunto-, kosteus- ja hometutkimukset
www.kairitek.com

• markkinoiden helppo-
 käyttöisin ja toiminta-
 varmin
• säiliössä ei huollettavia 
 pumppuja
• toimilaitteet suojassa ohjauskeskuksessa
• soveltuu kaikenlaisille tonteille
• pieni sähkönkulutus
• soveltuu myös
 hyvinvarustellulle,ympärivuotiselle kakkosasunnolle

Markkinoiden 
helppokäyttöisin
1-7 henkilölle, 
jopa 210 m² talolle

Uponor-panospuhdistamo 7

Vaalantie 4 Vaala, puh. 010 422 2420, ma-pe 8-17, la 9-14

MEILTÄ PANOSPUHDISTAMOT HAJA-ASUTUSALUEIDEN
JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

Utajärven seurakunta tiedottaa:
Maakirkot kesällä 2009

Tervetuloa jumalanpalveluksiin!

· Juhannusaattona 19.6. klo 20 hartaus ja
 juhannuskokko   Vesitorninmäellä.
 
· su 26.7. klo 12 maakirkko
 Sanginkylällä Valkeisjärven rannalla. 
 
· su 9.8. klo 13 erämaakirkko Juorkunassa   
 Kirkkaanlammen rannalla, sateen sattuessa  
 porokämpällä. 
 
· su 30.8. klo 13 maakirkko Ahmaksella
 Kalevalaisessa kylässä.
 Vietämme samalla mökkiläisten kirkkopyhää.

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, maatalousromut ym. ym.
sekä veloituksetta myös autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Maksamme meille tuoduista romuautoista
ja metalliromusta hyvän hinnan

www.utacon.fi


