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Ykkösosoitteeton kaikkiin talouksiin ja
yrityksiin utajärvellä, vaalassa, muhoksella ja oulussa alueet: knuutilankangas,
patamäki, iinatti, maikkula, heikkilänkangas, madekoski, pikkarala, patamäki

messut 2016

messut 2016

Utajärven yrittäjien julkaisema messulehti

lehti

elokuu 2016

OULUJOEN MESSUT 13.–14.8.2016
La 13.8. klo 10-17, su 14.8. klo 10-15 Utajärven Jäähallissa, Koulutie 6 Utajärvi
Ohjelma:

Ohjelmassa mainitut työnäytökset ovat
ulkoalueella, mikäli työnäytökselle on sovittu kiinteä aika, on se merkitty ohjelmaan.

Lauantai
10.00 	Aira Samulin
10.30	Kivipuiston esittely, Mikko Kiuttu
11.00 Utajärven kunta, messuavaus
	Kangni Tometyn lahjoituksen vastaanotto
11.50 Utajärven Yrittäjät, esittely
12.00	Klovniesitys
13.00 	Antti Rantakangas
14.00	Klovniesitys
15.00 	Yhdistystoiminnan esittelyä
16.00	Aira Samulin

Talutusratsastusta ulkona
Vanhojen autojen ja koneiden esittelyä ulkoalueella
Sunnuntai
10.00	Yhdistystoiminnan esittelyä
	Kivituote työnäytös Pihakukot Oy
10.30	Kivipuiston esittely, Mikko Kiuttu
11.00	Merirosvoesitys
11.50 Utajärven Yrittäjät, esittely
12.00 Puhallinorkesteri (45 min)
13.00	Merirosvoesitys
14.00	Luento Mikko Kiuttu
Työnäytökset ulkoalueella
	Tero Karhu, Sokkelopuu; koko päivä
	Thomas Virta
Talutusratsastusta ulkona
Vanhojen autojen ja koneiden esittelyä ulkoalueella
Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Tervetuloa messuille!
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Utajärvellä katsotaan
luottavaisesti tulevaisuuteen

Kuntien elinvoimaisuuteen liittyy olennaisesti aktiivinen yrityskenttä. Vain elinvoimainen kunta voi tarjota hyvät puitteet myös yrittäjille, toteaa Kyösti Juujärvi.

Kuntakenttä elää parhaillaan historiallisen suurta muutoksen aikaa. Vuoden 2019 alusta maassa
on kokonaan uusi hallinnon taso,
maakunnat. Ison uudistuksen tavoitteena on toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palvelu- ja hallintojärjestelmä, jolla
pystytään nykyistä selkeämmin

ja yksinkertaisemmin vastaamaan
ihmisten palvelutarpeisiin sekä
vahvistamaan julkisen talouden
kestävyyttä.
Uudistuksen keskiössä on sosiaali- terveydenhuollon uudistus, jonka tavoitteena on kaventaa
ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palveluiden yh-

denvertaisuutta, saatavuutta ja
vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa
yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä luoda tarkoituksenmukainen työnjako valtion
aluehallinnon, maakuntien ja kuntien välille.

”Hyvinvoinnin
kehittämisessä Utajä
rvi on koko
maakunnan k
ärkikuntia.”

Maakuntauudistuksen ”sivutuotteena” myös kuntien tehtäväkenttä uudistuu. Parhaillaan on
kunnissa lausuntokierroksella laaja lakipakettikokonaisuus, johon
kunnat ja muut viranomaiset antavat lausuntonsa syksyn kuluessa.
Kuitenkin jo nyt tiedetään, että tulevaisuuden kuntien tärkeimmät
tehtävät liittyvät lakisääteisten
tehtävien lisäksi alueen elinvoiman kehittämiseen, kuntalaisten
hyvinvoinnin kasvattamiseen ja
yhteisöllisyyden luomiseen.
Utajärven kunta on – kaukaa
viisasti – varautunut kunnan roolin muuttumiseen. Hyvinvoinnin kehittämisessä kunta on koko
maakunnan kärkikuntia. Tästä
osoituksena kunnalle myönnettiin viime vuonna Pohjois-Pohjanmaan Liiton Vuoden hyvinvointiteko –palkinto. Perusteena oli
kunnan hyvinvoinnin kehittämisen toimintamalli, joka on jo tuottanut kauniita tuloksia. Elinvoiman kehittämisen suuntaviivat
paalutettiin kesäkuisessa valtuuston kokouksessa, jossa hyväksyttiin kunnan elinvoimaohjelma.
Ohjelmassa on lähdetty tarkastelemaan elinvoiman kehittämistä
strategiselta pohjalta. Ohjelmassa luotsataan kuntaa kohti visiota
kahdeksan strategisen polun kautta. Kullekin polulle on määritelty
tavoitteet ja toimenpiteet, vastuutahot, mittarit ja aikataulut.
Kuntien elinvoimaisuuteen liit-

tyy olennaisesti aktiivinen yrityskenttä. Vain elinvoimainen kunta voi tarjota hyvät puitteet myös
yrittäjille. Aktiivinen yrityselämä
tuo hyötyä myös kunnalle ja sen
asukkaille verotulojen, monipuolisten palveluiden ja houkuttelevan kuntakuvan muodossa.
Utajärven kunta panostaa voimakkaasti alueellisen yhteistyön
lisäämiseen. Esimerkkinä tästä
on Humanpolis Oy:n muodostaminen Oulujokilaakson kuntien
omaksi kehittämisyhtiöksi.
Yhtiön yhtenä painopistealueena on matkailu ja Rokua Geopark,
joka on osana globaalia Geoparkverkostoa noussut kansainvälisestikin kiinnostavaksi luonto- ja geomatkailukohteeksi.
Utajärvellä järjestetään Oulujoen messut 13-14. elokuuta. Tällaiset messut ovat kunnallemme
erittäin tärkeitä monestakin näkökulmasta. Tapahtuma tuo väkeä
muiltakin paikkakunnilta tutustumaan Utajärveen ja näin kunta sidosryhmineen saa positiivista näkyvyyttä. Myös yritykset saavat
toimintaansa esille.
Tervetuloa mukaan Oulujoen
messuille!

Kyösti Juujärvi
Kunnanjohtaja

Eduskunnassa odotetaan isoja ratkaisuja syksyllä
Eduskunnasta on meneillään kesätauko, mutta se ei merkitse luppoaikaa edustajille. Jokainen tietää maakunnassa, että jos vaalien
välissä ei ole äänestäjien tavoitettavissa seuraavaa valtakirjaa on
vaikea saada. Pelkkä markkinapatsastelu ei riitä ainakaan kovin moneksi kaudeksi.
Eduskunta saa poikkeuksellisen
monta isoa asiaa työpöydälle syyskauden alussa. Eniten julkisuudessa ovat olleet sote-uudistus ja
maakuntaitsehallinto merkitsevät
kansalisille todella paljon. Tavoitteisiin on ladattu paljon myönteistä. Sote-menojen kasvua halutaan
rajata 0,9 prosenttiin vuodessa,
mikä merkitsisi jopa 3 miljardin
menosäästöjä kymmenen vuoden kuluessa. Huolta on kannettava erityisesti palveluverkon kattavuudesta. Isot keskukset käyttävät
mielellään päätösvaltaa keskittämistä tukien. Siksi onkin tärkeää
huolehtia palvelujen saatavuudesta ympäri maan. Maakuntaitsehallinto ja kuntien uusi painopiste
tehtävissä merkitsevät elinvoiman
vahvistamisen erityistä roolia jatkossa. Maakuntapäättäjiltä tarvitaankin laajemman kokonaisuuden hallintaa, ei pelkästään oman
eikä kylän asian ajamista.

Toinen iso kysymys on maatalouden tulevaisuus. Tuottajahinnat ovat romahtaneet ja kulut ovat
pääosin jatkaneet kasvamistaan.
Monet investoineet tilat erityisesti
ovat suurissa maksuvalmiusongelmissa. Hallituksella on nyt näytön
paikka, miten maatalouden huolet
hoidetaan, sillä ratkaisu ei synny
pelkästään hyvällä tahdolla.
Kolmas iso kysymys liittyy kasvuun ja työllisyyteen. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee uutta työllisyyspakettia. Siihen sopisi
hyvin esimerkiksi Kollajan altaan
rakentaminen. Siinä olisi kysymys
tärkeästä energian säätövoimasta
ja Pudasjärven tärkeästä piristysruiskeesta. Erilaisten biohankkeiden edistäminen kaipaa myös lisäpotkua. Kasvavat luonnonvarat
tarjoavat todella paljon työtä ja hyvinvointia jatkossa.
Kesällä on paljon puhuttanut
myös maahanmuutto ja sen kustannukset. Suomen kriteerien on
oltava EU-maiden tasoa, ei yhtään
paremmat. Tämä on reaalipolitiikkaa. Valitettavasti vähän ylilyöntejäkin on kesän keskusteluissa tullut. Populismiin ei pidä nyt sortua,
vaan asiat tulee käsitellä asiapohjalta.
Politiikan kannatusmittarien osal-

ta on tapahtunut mielenkiintoinen
käänne. Sdp porskutti koko ajan
eteenpäin vielä hetki sitten, mutta
nyt kasvu on taittunut. Tämä kertonee siitä, että pelkällä arvostelulla
ei pysyvää kannatusta voi saada.
Perussuomalaisten hallitusyhteistyöstä ei ole kuin hyvää sanottavaa, ulkoministeri Soini on pitänyt joukot hyvin koossa, vaikka
kannatus on gallupeissa puolittunut. Samaa vastuunkantoa kuntapolitiikassa ei valitettavasti ole
kaikkialla näkynyt. Tämä vastuuttomuus lienee yksi perussuomalaisten romahduksen syy. No sitä
niittää mitä kylvää.
Hyvää alkavaa syksyä Utajärvisille ja Oulujokivarren asukkaille,
nähdään messuilla.

Antti Rantakangas
Kansanedustaja (kesk.)
Haapavesi

Kansanedustaja Antti Rantakankaan
puheenvuoro kuullaan Oulujoen
messuilla lauantaina 13.8. klo 13.
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Monenlaista
mukavaa

Oulujoen
Oulujoen
messuilla
13
-14.8.2016 Utajärven Jäähallilla on jälleen monipuolista
ohjelmaa: Musiikkia, puhujia, lapsille monenlaista mukavaa ja ennen kaikkea leppoisaa markkinatunnelmaa.
Messupaikan piha-alueella on tänäkin vuonna
rompetori, joka viime vuoden tapaan on aidatun alueen sisäpuolella ja sinne
pääsee tutustumaan pääsylipun ostaneet samoin kuin
messupaikan sisällä oleviin
osastoihin. Lisäksi messuilla on erilaisia työnäytöksiä
sekä Utajärven Leipomon
piha-alueella olevan kivipuiston esittelyä kumpanakin päivänä.
Utajärven Yrittäjät ry ja
Utajärven kunta ovat pääjärjestäjinä
tapahtumassa. Yrittäjien sihteeri Sirpa Komminaho kertoo, että
pohjakartta on muuttunut
jonkin verran viime vuodesta. Tänä vuonna messualueen äänentoistoon on myös
panostettu ja parannuksien

messuilla

ansiosta sisäalueen kuulutukset kuuluvat myös ulkoalueella.

Digitaalisuus
vahvasti esillä
Messuilta löytyy myös Utajärven kunnan osasto, jonka sisältöä on tehty digitaaliseen toimintaympäristöön
painottaen. Esillä on erityisesti neljä teemaa: Utakuitu,
Hyvinvointi, Tekniset palvelut ja elinvoima.
Pääajatuksena on saada
tuotua esille mitä kaikkea
digitaalinen
toimintaympäristö mahdollistaa jo nyt
ja mitä kaikkea mahdollisuuksia on vielä tulossa. Esimerkiksi terveyteen liittyviä
palveluita on mahdollista
saada yhä useampien ihmisten saataville. Digitaalisuus
tuo myös uusia ja huimia
ulottuvuuksia yrittäjyyden
mahdollisuuksiin.
Tervetuloa messuille keskustelemaan ja kokemaan!

Toivomuksena runsaasti messuyleisöä
Utajärven yrittäjien puheenjohtaja Markku Juntunen
odottaa Utajärven messuille runsasta osallistumista.
Alustavien tietojen mukaan
näytteilleasettajia on runsaasti sekä jäähallin sisätiloissa, että piha-alueella.
- Toivottavasti sääkin
suosii, niin voidaan järjestää onnistuneet messut, jotka kiinnostavat yleisöäkin,
Juntunen tuumaili ennen
messuja.
Utajärven yrittäjien järjestämillä perinteisille messuilla on tarkoitus koota
yrittäjiä yhteistapahtumaan
ja tuomaan yrityksiään yleisön tietoisuuteen. Samalla yrittäjät pääsevät tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan
kuulumisiaan.
- Minun kontollani on
saada vanhojen autojen
näyttelyosasto. Alustavien

tietojen mukaan osastoon
on lupautunut tuomaan autojaan Utajärveltä ja naapurikuntien puoleltakin. Sotkamosta saakka on ollut
kiinnostusta, Juntunen mainitsi.
Puheenjohtaja
toivoo,
että messut kiinnostaisivat
kaikkia Utajärven seudun
yrittäjiä. Lisäksi hän toivoo,
että yritykset liittyisivät alueensa yrittäjäyhdistykseen
ja sitä kautta yritysalansa
liittoon.
- Yhdistykset ovat yrittäjien edunajajia, ja niillä on sitä
suurempi painoarvo, mitä
enemmän yhdistyksessä on
jäseniä. Kokouksissa ja koulutuksissa saa tietoa monista
asioista, joita ilman on vaikea
toimia yrittäjänä, Juntunen
kannustaa yrittäjiä aktiivisuteen ja tulemaan mukaan yhdistyksen toimintaan.

Messutapahtuman lisäksi yrittäjillä on ollut yhteisiä
retkiä, pikkujoulu syyskokouksen yhteydessä ja koulutustilaisuuksia ja muutakin
toimintaa. Tanssikurssikin
on hiljan järjestetty. Utajärven yrittäjiin kuuluu noin 80
yrittäjää. Uusiakin yrittäjiä
on tullut jäseneksi.
Maitoautoyrittäjänä Ahmaksella toimivalla Markku
Juntusella on pitkä kokemus
autoalalta.
- Alkuun ajoin toisten
maitoautoja. Oman yrityksen perustin 16 vuotta sitten. Minun lisäkseni yritys
työllistää neljä kuskia. Keräämme maitoa Kestilästä, Vaalasta, Utajärveltä ja
Muhokseltakin. Työvuorossaan saattaa kertyä pisimmillään noin 600 kilometriä, jos
viemme maitokuorman Lapinlahdelle, Juntunen kertoi.

Yrittäjät ovat useinkin
kiireisiä, kuten puheenjohtaja mainitsi viime viikonlopustaan. Ajokilometrejä hänellä tuli aika paljon, sillä
ensin oli Lapin reissu ja sitten hän ajoi Kalajoelle Elintarvikealan yrittäjille suunnattuun tapahtumaan.
- Nähdään messuilla, tervetuloa joukolla tapahtumaan!

Rauni Räisänen

Maitoautoyrittäjä, Markku Juntunen. perusti yrityksensä 16
vuotta sitten. Yrittäjän lisäksi yritys työllistää neljä kuljettajaa. Juntuselle on myönnetty Suomen Yrittäjien hopeinen
ansiomerkki.
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tervetuloa
luontomatkailualueelle
oulujoki • rokua • oulujärvi
Majoitusvaraukset matkakaupasta
Kokoustilat • Saunat • Ohjelmapalvelut • Kartat
Kalastusluvat • Pysyvä Geopark -näyttely

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

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

Hotelli Ravintola | P. 050 382 0206
merilan.kartano@utanet.fi
Messumajoitus hotellissa
Ravintola • Saunat

www.merilankartano.com

Hyvän Olon Pisaroita
- kasvohoidot
- suolahuone
- käsihoidot
- kotikäynnit
- jalkahoidot
- lahjakortit
- ripsipidennykset
Vaalantie 20, 91700 Vaala
Sinikka puh: 0400 695 853
hyvaolonpisaroita@gmail.com

OULUJOEN MESSUT 13-14.8.2016
NÄYTTEILLE ASETTAJAT
Paikka	Näytteilleasettaja ja tuotteet
P1–P2
Willikoru Maria Wunsch-Ryhänen
itsetehdyt korut
P 3	Sari Tervo ja Jenni Tomperi
aloevera-tuotteet
P 4	Ompelimo Sirpa Kovalainen
käsityötuotteet, lahjatavarat
P 5	Osuuskunta Tilikku/
käsityöpuoti, arvat
P6
P7
P 8	Utajärven ja Muhoksen 4H-yhdistykset
P 9	Metsänhoitoyhdistys
Rokua-Paljakka
P 10	Utajärven seurakunta
P 11
P 12
P 13 – P 15	Ossi Nieminen korut
korukivet, kivituotteet
P 16
P 17
P 18 – P 21	Tmi Hannu Veikkola
silmälasien ja nahan hoitoaine, savisaippua
P 22	Mesacos Oy, Eila Kolehmainen VAIN SU
ruusujuurituotteet, kasvistuotteet yms
P 23 	Alavus Ikkunat Oy
paikalla lauantaina
P 24-25	Vaalan Juustola
paikalla lauantaina
P 26-28
P 29	Anne Hamari
Oriflame-tuotteet
P 30	Keskustan Utajärven kunnallisjärjestö ry
P 31	Riitta Törmänen
P 32	Utajärven Kotiseutuyhdistys ry
kortteja ja museokirjanen
P 33	Jaana ja Kaisu Moilanen
käsityöt
P 34	Esa Hauru
puisia sorvattuja koriste-ja käyttöesineitä
P 35	Lr-Palvelu Oy Seppo Laitila
Lr-merkkitankoja
P 36
P 37	Paula Lintupuro
P 38	Ti-Pi Laukku Oy Eija Siuruainen
laukut, lompakot yms
P 39	Tmi Jaana Taipalemäki
OivallusPelit Finlandin pelejä ym, hunaja
P 40	Tötteröbaari
S 41 – S 44	Utajärven Kunta, Oulunkaari,
	Utajärven Yrityspuisto ja OSK Utakuitu
S 45	Runon ja laulun Duetto/ Kari J Hartikainen Oy
S 46
S 47	Utajärven perussuomalaiset ry
S 48
S 49	Tmi Sirpa Tenno ja
	Hierontapalvelu Sirkka Lotvonen
S 50
S 51	Rokua Health & Spa Hotel
S 52
S 53	Utajärven Yrittäjät ry
INFO toiminnan esittely, arpajaiset
S 54	Utajärven Leipomopalvelu Oy
Geofood leipomotuotteet
KAHVIO	Utajärven Alakyläläiset ry
Messuosastojen pystytys on perjantaina 15.30 – 21.00 ja lauantaina
7.00 – 09.30. Purkaminen alkaa aikaisintaan sunnuntaina klo 15.00 ovien sulkeuduttua.

Messuissa
paljon
järjesteltävää
vehnä-, ohraja ruisjauhot
pohjoisen viljasta
myös luomuna

www.kinnusenmylly.fi

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

Utajärven Yrittäjät on pitänyt viime vuosien ajan kerran vuodessa Messut, jotka
ovat nyt Oulujoen Messujen
nimellä. Tapahtuma vaatii
paljon etukäteisjärjestelyä ja
Messujen aikana paljon talkootyötä. Kuvassa messutoimikunta pohtimassa kesäkuussa messujärjestelyjä,
jotka todettiin olevan hyvällä mallilla.

Lasten suosikki
Klovni Sebastian
Lasten supersuosikki Klovni
Sebastian tunnetaan ympäri Suomen. Häneen on saattanut törmätä niin sirkuksissa, laivoilla, huvipuistoisssa
kuin televisiossakin. Sebastianin esitys on hupaisa sekoitus
taikuutta, klovneriaa ja vatsastapuhumista yleisön osallistumista unohtamatta.
Sebastianin vilkkaat eläinystävätkin osallistuvat ilonpitoon ja yleisö saa tosissaan
miettiä, ovatko ne oikeita vai
nukkeja. Hauskuus jatkuu ilmapallotaiteilun
parissa…
niistä hän voi loihtia mitä
vain. Kun kaikilla on hauskaa,
aika kuluu liian nopeaan.
Kuusivuotiaana alkanut
taikuriharrastus veti pikkuSebastianin mukaansa ja jo 12
vuoden iässä hän uskaltautui yleisön eteen esiintymään.
18-vuotiaana temppuilusta

tuli täysipäiväinen ammatti.
Sebastianin polku johti Sirkus Finlandian leiriin, josta
tuli klovnille koti usean vuoden ajaksi. Sebastian on myös
vieraillut useissa tv-ohjelmissa Suomessa ja Ulkomailla. Ja
matka jatkuu edelleen kohti
uusia estradeja!

Haapalan maalais-

JUUSTOLEIPÄ
Lähiruokaa yli 30 vuoden kokemuksella.
Siinä maistuu lähitilan maito.

Koneellinen puunkorjuu ja lähikuljetus

Metsäkorjuu
A. ja M. Mustonen Ay

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

Arvokkaan elämän ja
kotona asumisen puolesta
Messujen pääteemoihin liittyy myös tapahtuman kiinnostavin vierailu: Lauantaina Aira Samulin on paikalla
esittelemässä Utajärven kunnan osastolla erilaisia asumiseen ja hyvinvointiin liittyviä
aiheita sekä ilahduttaa myös
messujen vieraita omalla,
reippaalla otteellaan.
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89-vuotias Aira Samulin
on toiminut yrittäjänä kahdeksalla vuosikymmenellä
ja lisäksi hän on tehnyt pitkään töitä mielenterveyden
ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kesät ovat
haipakkaa hänen kulkiessaan monissa tapahtumissa
ja lisäksi hänen matkailuyri-

tyksessään Hyrsylän mutkassa on mitä kiireisin sesonki.
- Minulta usein kysytään
miten jaksan vieläkin tehdä
töitä, mutta tämähän on erittäin mielekästä kun saan samalla tehdä hyvää ihmisille.
Saan elannon omalle porukalle ja lisäksi työllistän ih-

Airan koti on vanhuuden kodin malli, jossa asuminen on turvallista esteettömien järjestelyiden sekä turvallisuusteknologian ansiosta.

UTAJÄRVEN ROMPETORI 13.-14.8.2016
Koulutie 6 , 91600 UTAJÄRVI

Valikoimassa uutta ja vanhaa! Markkina-alueelle on pääsymaksu.

misiä. Muutama vuosi sitten
hommasin Helsingistä Bulevardilta ”Airan tarinasalongin” jonne ihmiset voivat
tulla kuuntelemaan tarinoitani ja samalla juomaan pullakahvit ruusukupeista. Eli
85-vuotiaana minä laajensin
yritystoimintaani! Olen aina
saanut voimaa siitä että teen
asiat eri tavalla kuin muut,
Aira naurahtaa heleästi.
Tärkeää hänelle on erityisesti puhuminen ikäihmisten
arvokkaan elämän ja kotona
asumisen puolesta. Samoja
teemoja hän korostaa myös
messuilla.
- Monesti kun kysyn ihmisiltä kuka haluaa asua kotonansa niin pitkään kuin
mahdollista, yleensä kaikki
kädet nousevat ylös. Kotona
asuminen on mielekkäämpää ja inhimillisempää, ja
usein kotona tulee puuhailtua ja askaroitua enemmän.
Lapsia usein pelottaa jättää
vanhempansa yksin kotiin,
mutta nykyisin turvallisuusteknologian avulla lapset
voivat pitää huolta vaikka
olisivat toisella puolen maa-

Aira Samulin toivottaa kaikki tervetulleiksi Oulujoen messuille
keskustelemaan ja kuuntelemaan
hänen tarinoitaan arvokkaasta
vanhuudesta, hyvinvoinnista ja
elämänratkaisuista.

palloa, Aira kertoo.
Airalla on omia lapsenlapsia jo neljässä polvessa,
ja hekin aktiivisina ihmisinä
huitelevat ympäri maailmaa.
Siksi Airakin toivoo, ettei hänen jälkeläistensä tarvitse
turhaan murehtia.
Hän on tehnyt kodistaan
helposti asuttavan ikäihmiselle eli esteettömän: ilman
kynnyksiä ja portaita sekä
tarpeeksi suuret oviaukot.
Lisäksi
turvallisuusteknologiset ratkaisut seuraavat
hänen toimintaansa, kuten
muistaako hän syödä, nouseeko ylös sängystä, onko
ulko-ovi auki, käykö hän
vessassa ja tuleeko takaisin
vessasta.
- Jos käykin niin että jotakin sattuu niin lapset voivat
soittaa ja kysyä miten siellä voidaan tai pyytä vaikka
naapuria tai palvelukodin
henkilökuntaa tarkastamaan
tilanne. Se lisää huomattavasti yksin asuvalle turvallisuuden tunnetta, Aira kertoo.
- Vastaavan järjestelmän
voi asentaa vain kolmella-

sadalla eurolla ja sen jälkeen kuukausimaksu on 49
euroa. Yhteiskunnan kannattaisi satsata kotona asumista tukeviin järjestelmiin,
sillä pelkästään yksi laitospaikka maksaa helposti satoja tuhansia yhteiskunnalle.
Ja onhan kotona asuminen
muutenkin monille mielekkäämpää!
- Oulujoen messuilla haluan puhua erityisesti siitä mitä minä olen tehnyt ja
nähnyt. Ihmiset jäävät turhaan pulaan, ja koen että
minulla on annettavaa näihin kysymyksiin. Kannustan jokaista ottamaan valtaa
vanhuuteensa, sillä helpoilla ratkaisuilla elämästään voi
tehdä turvallista vielä pitkäksi aikaa.

Utajärven Yrittäjät ry järjestää Rompetorin
Utajärvellä jäähallin ympäristössä lauantaina
ja sunnuntaina 13.-14.8.2016, la 10-17, su 10-15.

Ruokatietoutta GeoFood-verkostosta
Oulujoen Messuilla on esillä myös runsaasti paikallista yrittäjyyttä ja yhtenä
mukana on Utajärven Leipomopalvelut Oy:n omistaja Ali Turpeinen. Hänen
messuosastollaan on myynnissä rieskoja ja muita omia
maistuvia tuotteita. Lisäksi
messupaikan edustalla toimii leipomon ravintola, joka
palvelee messuravintolana
asiakkaitaan normaaliin tapaan.
Ali Turpeinen kertoo,
että hän on rekisteröitynyt

mukaan GeoFood-verkostoon, joka on pohjoismainen
neljän maan yhteinen ruokamatkailuhanke. Utajärven
Omaleipurin lisäksi alueelta mukana on tällä hetkellä
kaksi toimijaa: Viskaalin tila
ja Rokua Health and Spa:n
hotellin ravintola.
Toimijat ovat sitoutuneet
lähiruokafilosofiaan
ja valmistamaan vahvasti
paikallisia tuotteita lähellä
tuotetuista aineksista. Ympäristökasvattaja
Mikko
Kiuttu kertoo, että hanke

haluaa myös levittää ruuan tarinaa ja kuinka ainutlaatuinen geologia vaikuttaa ruokaan. Maaperä ja sen
mineraalit sekä maapinnan
muodot vaikuttavat kasvuoloihin ja ruuan makuunkin.
GeoFood-verkostolla on lähiruokateema hyvin
kokonaisvaltainen lähestymistapa ruokatietouden levittämiseksi ja ekologisen,
laadukkaan ruokatuotannon vahvistamiseksi.
Hanke myös omalta osaltaan tukee ruokamatkailua ja ihmisten liikkumista paikoissa ruuan perässä.
Ali Turpeinen uskoo, että
Utajärvellä olisi myös potentiaalia saada ohikulkevat ihmiset pysähtymään ja
käyttämään myös paikallisia palveluita täällä.
- Tämä kesäkausi meni
itse asiassa paremmin kuin
viime vuonna. Uskon että
syytä on myös siinä, että
Utajärven ilme on kirkastunut valtatielle päin. Hyvä
kun keskustan kohdalta on

Leipomo-myymälä-kahvio sijaitsee keskeisellä paikalla Utajärvellä. Messupaikan vieressä.

kaadettu puita, niin nyt ohikulkijat näkevät mitä kaikkea täältä löytyy ja kiinnostuvat kääntymäänkin,
Turpeinen kiittelee.
Turpeinen osti leipomo-

toiminnan kunnan keskeiseltä paikalta vuonna 2012.
Leipomolla on lounasaikaan
arkisin ruokailijoille tarjolla keittolounasta tai kotiruokaa paikan päällä paistetuis-

ta lihoista sekä lähialueen
kasviksista. Omaleipuri-sivustonsa kautta leipomosta voi myös tilata tuotteita
monipuolisesta valikoimasta sekä juhlaan että arkeen.
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Perussuomalaisten kansanedustajat
tavattavissa lauantaina Oulujoen messuilla
Perussuomalaisten osastolla:

Pirkko Mattila
lauantaina klo 10-11

Ville Vähämäki
lauantaina klo 11-14

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä

Nosto-ja siirtopalvelu

• Nostot • Siirrot
• Kuljetukset, myös perävaunulla
• Henkilökorit

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

Utajärven puhallinorkesterissa on noin parikymmentä eri ikäistä puhallinmusiikin harrastajaa lähialueilta.

Viihteellistä musiikkia UPO:lta messuille
Utajärven Puhallinorkesteri eli UPO esiintyy sunnuntaina Oulujoen messuilla ja
ohjelmistostaan löytyy kevyttä ja kesäistä viihdemusiikkia. Petri Aho kertoo, että
valikoimasta voi löytyä kappaleita kuten Rakkaus on
lumivalkoinen, Rebekka ja
Muistan kesän.
Kaikkiaan orkesterissa on
yli parikymmentä eri ikäistä
puhallinmusiikin harrastajaa ja jotka ovat kotoisin pääasiassa Utajärveltä, Oulusta,
Muhokselta ja Tyrnävältä.

Porukan juuret ovat
pitkällä
sillä
orkesteri perustettiin vuonna 1973
nimellä Utajärven Nuorisopuhallinorkesteri. Soittajakunnan varttuessa käytettiin
välillä alias nimenä Utajärven entisten nuorten puhallinorkesteria, kunnes nimi
virallisesti vaihdettiin nykyiseen muotoonsa.
Orkesterin
taustaorganisaationa toimii Utajärven
Musiikkiyhdistys ry puheenjohtajanaan Sirkka Kangaspuoskari ja kapellimestarina

toimii Petri Aho.
- Esiinnymme kaikenlaisissa tilaisuuksissa muutamia kertoja vuodessa. Esimerkiksi kirkoissa, olimme
myös Muhoksen uuden tiekirkon avajaisissa. Perinteisesti olemme myös Utajärven seurakunnan ja kunnan
itsenäisyyspäivätapahtumassa esiintymässä. Välillä
teemme yhteistyötä muiden
puhallinorkestereiden kautta, jotta pääsemme tekemään
isompia teoksia ja oppimaan
muilta musiikin harrasta-

jilta. Esimerkiksi keväällä muodostimme Raahen
puhallinorkesterin
kanssa
52-henkisen poppoon, jonka
kanssa soitimme muun muassa Oopperan kummitusta
ja Carlos Santanaa, Aho kertoo.
Harjoitukset
pidetään
keskiviikkoisin, pääasiassa
Utajärvellä Hyvinvointitalolla joskus myös Koivussa
ja tähedssä. Mukaan mahtuu
myös uusia soittajia.

Rokua Geoparkin verkosto tukee alueen elinvoimaisuutta
Utajärvi on osa Rokua Geoparkia, joka kuuluu ainoana
Suomesta maailmanlaajuiseen 120 Geoparkin verkostoon. Alueen kansainvälinen ja matkailullinen arvo
nousi viime vuonna monta askelmaa, kun Geopark-

verkosto pääsi viralliseksi
Unescon ohjelmaksi.
Humanpolis Oy:n pisteellä Oulujoen markkinoilla esitellään mm. Rokua
Geoparkkia ja sen ympärille
syntynyttä verkostoa.
Humanpolis Oy:llä on

Alueemme ainutlaatuisesta geologiasta saa syväluotaavaa tietoa
messulauantaina ja -sunnuntaina klo 10.30 jolloin Mikko Kiuttu
esittelee leipomon edustalla Kivipuiston tarinaa. Lisäksi Kiuttu luennoi messuilla sunnuntaina klo 14.

käynnissä nyt toinen toimintavuosi Muhoksen, Utajärven ja Vaalan omistamana
kehitysyhtiönä. Tämän kesän aikana Humanpoliksen
toimisto muutti Oulusta lähemmäs toiminta-aluettaan:
kivijalkaliikkeeseen Muhoksen ytimeen, osoitteeseen
Valtatie 17.
- Humanpolis vastaa
pääasiassa Rokua Geoparkin hallinnoimisesta ja kehittämisestä. Meidät mielletään usein että teemme työtä
vain matkailun kehittämiseksi, mutta oikeastaan toimenkuva on paljon laajempi
ja siihen kuuluu myös ympäristökasvatusta ja tietouden levittämistä, kertoo toimitusjohtaja Ritva Okkonen.
Rokua Geoparkin ympärille on rakentunut alati kasvava yritysverkosto, johon
kuuluu nyt 46 yritystä useilta aloilta: matkailua, elintarvike- ja rautaliikkeitä sekä
vaikkapa kuljetusyrityksiä.
Humanpolis haluaa kokonaisvaltaisesti tukea alueen
elinvoimaisuutta, yrityksien näkyvyyttä ja verkostoitumista.
- Oulujoen messutkin elvytettiin neljä vuotta sitten aikoinaan järjestettyjen
Utajärven kivimessujen jalanjäljissä, sillä halusimme
tarjota alueen elinvoimai-

suudelle näkyvän paikan. Se
juuri on messujen yksi tehtävistä: mahdollistaa yrityksien verkostoituminen, Okkonen kertoo.

Vilkas matkailukesä
Humanpoliksen ympäristökasvatuksesta
vastaava
Mikko Kiuttu kertoo, että
Rokua Geoparkin alueella
matkailukesä on ollut vilkas. Asiakkaita on riittänyt myös kansainvälisesti
ja varsinkin keskieurooppalaisten ja saksalaisten osuus
on ollut nousussa.
Kävijätyypissä
on
myös nähtävissä muutos-

ta. Lapsiperheet ja nuoret pariskunnat suosivat
aluetta ja lisäksi puhtaasti
luontomatkailijoiden osuus
on nousussa. Näyttäisi, että
viesti alueemme ainutlaatuisesta geologiasta on kiirinyt eteenpäin, joten myös
se kiinnostaa markailijoita,
Kiuttu kertoo.
Lisäksi Geoparkin rooli ympäristökasvatuksessa
on nousussa. Yhteistyössä
on jo nyt kuusi oppilaitosta,
jotka ovat integroineet opetussuunnitelmaansa Geopark-tietoutta. Opetukseen
tuodaan alueen luonto- ja
kulttuuritietoa, lisäksi maas-

tossa voidaan pitää teemapäiviä, retkiä ja kursseja.
- Geopark-oppilaitosten
idea oli kouluista itsestään
lähtevä. Oppilaitokset kokevat paikallistietouden arvokkaana lisänä opetuksessaan, Kiuttu kertoo.
Rokualla pidetään myös
syksyllä
Pohjois-Suomen
ympäristökasvatuspäivät,
jotka keräävät arviolta lähes
sata opettajaa Pohjois-Suomesta. Tämä on yksi tempauksista, jolla haluamme
saada alueen opetuskäytön
lisääntymään. Koululaisryhmät lisäisivät myös paikallisten palveluiden käyttöä.

Rokua Geopark-alueen kävijätyyppi on muutoksessa ja yhä enemmän matkailijoiden joukossa on
geologiasta kiinnostuneita luontomatkailijoita.
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Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

www.vkkmedia.fi

www.suomalainenlehtipaino.fi

Tarvitsetko ammattitaitoisen henkilön
tekemään työn puolestasi?
Arja Ekdahl, kotiapua tarvitseville: siivoustyö,
ruuan laitto, kauppa-asiointi, ulkoilutus, pyykkääminen,
maton pesu, kylvetykset, pihatyöt.
Puh. 045 276 5755
Soita

ille!

are
Hantlank

Aune Väänänen, siivous- ja kotipalvelut
Puh. 050 371 2382
Timo Suorsa, pienkoneiden huollot ja
korjaukset
Puh. 050 536 2541

OSUUSKUNTA UTAJÄRVEN HANTLANKARIT

Karitsanlihaa
suoramyyntinä.

Toimitus myös Ouluun.

Oulujoen Karitsa

Varaa ensi kesän maisemanhoitajat!

Utajärvi

Oulujoen Karitsa p.045-6781667

p.045 678 1667

Myös teuraskuljetukset

KYLÄTALAKKARI
•
•
•
•
•

kiinteistönhoito
kodinremontit
nurmen leikkuut
ulkomaalaukset
sauna- ja kylpyhuoneremontit
• ym.
Apua kaikkiin
arjen askareisiin!

T:mi J. Mulari
p. 044 297 0741

Timo Timber toimittaa
puutavaraa Egyptiin
Timo Tervosen yritys Timo
Timber toimittaa puutavaraa Egyptiin. Saha on toiminut 2,5 vuotta Utajärven
Mustikkakankaalla, ja se
työllistää yrittäjäperheen lisäksi 13 työntekijää ja kaksi
aliurakoitsijaa.
Tervosella on pitkä kokemus yrittäjyydestä, aina
1990-luvun puolivälistä lähtien. Hän on syntyisin Vaalasta, mutta tätä nykyä asuu
Manamansalossa.
- Työmatkaa minulla ei
ole kuin kolmisen askelta, sillä teen töitä pääasiassa puhelimen avulla. Työn
vuoksi liikun paljon. Mustikkakankaalla minun ei tarvitse juuri ollakaan, koska
työmiehet osaavat työnsä.
Minun tehtävänä on hommata riittävästi puutavaraa
sahalle.
Timo Timberin sahaama
puutavara kuljetetaan maamatkan jälkeen meriteitse
Aleksanterin satamaan. Sinne päätyy monien muidenkin toimittajien puutavara,
kuten Venäjältä, Ruotsista ja
Kanadasta. Sataman varastoihin mahtuu 900 000 - 1,2
miljoonaa kuutiota puuta.
Tervosta eivät juuri koti-

maan markkinat kiinnosta
johtuen pääasiassa maksuehdoista. Suomessa rahankierto on hidasta ja Egyptissä nopeaa. Kun puutavara
on Aleksanterin satamassa,
maksu tulee heti yrityksen
tilille.
Yrittäjä Timo Tervosella on paljon erilaisia suunnitelmia yrityksen suhteen.
Egyptiläinen
yhtiökumppani hoitaa markkinoinnin
Egyptissä. 3,60 metrin mittaisen puutavaran sijasta
yritys etsii kotimaasta markkinoita 2,5 metrin mittaiselle
puutavaralle. Sahan kannalta lyhyempi tuote olisi parempi.
Tervosen mukaan puutavaran pitkä kuljetusmatka ei ole este yrittämiselle.
Raaka-ainetta on näillä seuduin tarjolla riittävästi. Yritys käyttää pääasiassa mäntyä, mutta kuusen kanssa
tehdään koetestejä.
EU-pakotteet
tekevät
Tervosen mukaan puualan
yrittäjille kiusaa, koska esimerkiksi venäläisillä on ylilyöntiasema johtuen maailmanmarkkinatilanteesta.

Rauni Räisänen

Masennustutkimus
Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa
tutkitaan kahden lääkkeen yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa
henkilöillä, jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen
masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.
Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
• olette 18-65 -vuotias
• kärsitte masennuksesta
• käytätte tällä hetkellä jotain SSRI-ryhmän masennuslääkettä,
jonka teho mielestänne on riittämätön
• ette ole raskaana ettekä imetä
• ette sairasta muuta mielenterveyden häiriötä kuin masennusta
• ette käytä liikaa alkoholia
Masennuksen oireita ovat:
• mielialan lasku, mielihyvän ja kiinnostuksen väheneminen
• unihäiriöt, väsymys
• keskittymiskyvyn ja muistin huononeminen
• aloitekyvyn ja toimintatarmon väheneminen, esim. harrastuksissa,
sosiaalisessa elämässä tai kotiaskareissa
• toivottomuus, päätöksentekovaikeus
• arvottomuuden tai syyllisyyden tunne
• fyysiset oireet, lihasjännitys, painon tunne, vatsaärsytys
• ruokahalun muutokset
Tutkimus kestää enintään 12 viikkoa ja sisältää 7 tutkimuskäyntiä. Tutkimus
ja siihen kuuluvat vastaanottokäynnit ovat tutkittavalle maksuttomia.
Suomessa tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii dosentti Antti Ahokas,
Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki.
Oulussa tutkijoina toimivat psykiatrian erikoislääkärit Markku Timonen
(markku.timonen@mentalcare.fi) ja Anu Liettu (anu.liettu@mentalcare.fi).
Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä
soittamalla maanantaista perjantaihin klo 9-16 numeroon 040-7775402
tai kirjoittamalla yllä oleviin sähköposteihin.

Oulu Mentalcare Oy
Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
www.mentalcare.fi
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Maatiloista energiantuottajia
utajärvisellä keksinnöllä
Nämäkin Lerkan tilan eläimet
toimivat biokaasun lähteenä.

Maatilallakin voi syntyä innovatiivisia keksintöjä ja
näin kävi myös Utajärven
Lerkassa. Emolehmiä kasvattavalla maatilalla kehittyi ajatus kuinka navetassa
syntyvät jätteet eli biomassat voitaisiin käyttää tehokkaasti hyödyksi biokaasureaktoreissa.
- Idea oli muhinut jo kauan mielessämme, koska
markkinoilta puuttui vastaava järjestelmä, jolla voi
syöttää materiaalia biokaasureaktoriin. Siksi uskomme yrityksen tulevaisuuteen. Näemme, että maatilat
voivat jatkossa olla energiantuottajia. Maatilat voisivat esimerkiksi perustaa
osuuskunnan, joka investoisi biokaasun liikennepolttoaineeksi jalostavaan laitteistoon. Se saisi tarvittavan
raaka-aineen
esimerkiksi
ympäristön maatiloilta, Jukka Piirala kertoo.
Jukka ja Joona Piiralan
yhdessä Jaakko Laitisen
kanssa kolme vuotta sitten
perustama Bio JJJJ Oy yritys

valmistaa nyt biomassojen
syöttölaitteita biokaasureaktoreille. Laitteet valmistetaan RP-koneiden tiloissa
Rantaputaalassa. Ensimmäiset laitteet otettiin käyttöön
heidän omalla tilallaan ja
nyt sopimuksia on tehty ja
vetämässä
Etelä-Suomea
myöten, isoillekin toimijoille.
Biokaasua voidaan käyttää lämmöntuotannon polttoaineena kaasukattiloissa
tai kaasumoottorissa lämmön ja sähkön tuottamiseksi tai vaikkapa jalostaa liikennepolttoaineeksi.
Jukka Piiralan mukaan
biokaasu on mitä parhainta kotimaista energiaa, jolla
voi vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja luoda
lisää työllisyyttä. Biokaasuprosessissa voidaan hyödyntää muun muassa maatilojen tuottamia biojätteitä
ja energiakasveja. Tuotanto
tapahtuu suurehkoissa lämpöeristetyissä reaktoreissa
metaanibakteerien aiheuttaman mätänemisen avulla.

- Perustimme Bio JJJJ
osakeyhtiön sen takia, koska taustaltamme olemme
maanviljelijöitä ja haluamme olla mukana hyödyntämässä muun muassa tiloilta
tuleva lantaa ja muuta biojätettä. Mikäli tiloille saadaan
hankittua biokaasureaktoreita ja hyödynnettyä biomassa, maaseudun elinvoimaisuus lisääntyy, Piirala
pohdiskelee.
- Biokaasu on uusiutuvaa
energiaa. Kaikki biojätteet
voidaan käyttää hyödyksi ja
niiden sisältämät ravinteet
palaavat takaisin kiertoon
pelloille. Sen lisäksi biokaasu on ympäristöystävällistä,
koska se vähentää hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Lisäksi biokaasun valmistusprosessi poistaa lietteiden ja
lannan hajuhaittoja.

Jukka Piirala kertoo että tällaisen biomassan syöttökoneen
ansiosta maatilat voisivat jatkossa olla energiantuottajia.

Suutarin käsissä nahkatuotteet saavat muotonsa
Suutari Juha Saarenpään käsissä nahka taipuu moneen
malliin. Hän valmistaa uusia tuotteita, korjaa vanhoja
ja tekee muutostöitä. Nahkatöistä hänelle on kertynyt
kokemusta jo reilun 16 vuoden ajalta.
Alun perin hän ehti toimia 25 vuotta autoalalla,
kunnes uusi ala alkoi kiinnostaa. Suutarinliikkeen hän
osti työkaverinsa apelta, jolta hän sai tärkeimmät alkuopit. Uutta tietoa hän saa
muun muassa Kankaanpään
ammattikoulun suutariksi
opiskelevilta aikuisopiskelijoilta, joita hän ottaa työharjoitteluun.
- Lähisuvussani ei aiemmin ollut suutareita, mutta toinen pojistani opiskeli
suutariksi. Hän ei työskentele alalla ainakaan vielä. Vanhempani ovat kotoisin Utajärveltä, jossa itsekin olen
asunut 10 vuotta. Vapaa-aikana mökkeilen siellä edel-

leen, hiljattain viiden viikon
kesälomalta lestin ääreen
palannut Saarenpää mainitsi.
Suutariyrittäjä Juha Saarenpään yritys sijaitsee Oulussa Postinaukiolla. Liikettään hän pitää auki viitenä
päivänä viikossa. Liikkeen
ovi aukeaa tiuhaan ja asiakkaita riittää mukavasti, vaikka Oulussa on useampi suutarinliike.
- Olen ainut hyvä suutari, Saarenpää heittää naurun säestyksellä ja se on aika
helppo uskoa, kun seuraa
hänen työskentelyään ratsastussaappaan parissa. Niiden korjaaminen on isotöistä ja spesiaalia.
Uusia kenkiä tehdään tilauksesta, lähinnä perinnekenkiä. Moni kengänkuluttaja tyytyy hankkimaan
edulliset ja muodin mukaiset kenkänsä kausiluonteisesti. Halpoja kenkiä ei juuri kannata korjata.

- Korjaan ja vaihdan takkien, kenkien ja laukkujen vetoketjuja, teen kenkienvarsien kavennuksia,
venytyksiä ja lyhennyksiä, jalkineiden ortopedisia muutostöitä, tanssikenkien pohjauksia, merkkien
ompelua ja kenkien nastoituksia ja kantalappujen uusimisia, suutari kertoi vain
tavallisimpia töitä mainiten.
Postinaukion Suutarinliikkeen tarjoamiin palveluihin kuuluvat myös avainpalvelut ja luistimien sekä
veitsien teroitukset. Toiminnan painopisteestä riippuen suutari tarvitsee työssään
erilaisia koneita ja laitteita,
kuten nahan ompeluun erilaisia ompelukoneita. Liik-

Utajärveläislähtöisen suutarin
Juha Saarenpään käsissä oleva ratsastussaapas odottaa vetoketjun korjausta. Kuva Jenny
Kärki

keestä löytyvät satulasepän
ja kengänpohjan ompelukone, kanttikone, pohjanliimapuristin, koronkiinnityskone, nahan leikkaus- ja
reunanohennuskone.

- Varastossa on oltava
myös korjaukseen käytettäviä materiaaleja, kuten lankoja, vetoketjuja, painonappeja, liimoja sekä nahkaa ja
korko-pohjakumeja. Avain-

ten teettämisessä tarvitaan
avainkoneita ja melkoinen
aihiovarasto, Saarenpää kertoi.

Rauni Räisänen
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Yritystoiminnan ja johtamisen
ammattilaispalvelua Särkijärveltä
-Taitava johtaminen tarvitsee tuekseen asiantuntijanäkemyksiä ja uudistamiskykyä. Hyvä asiantuntija antaa
johtajalle ja johtoryhmälle
tukea ja virikkeitä vahvistaa organisaation osaamista ja vahvuuksia, sanoo tuore Utajärven Yrittäjien jäsen,
mutta yritystoiminnasta pitkän kokemuksen omaava
ekonomi Kaarina Daavittila
Utajärven Särkijärveltä.
Daavittila tarjoaa liikkeenjohdon ja taloushallinnon
asiantuntija- ja tilintarkastuspalvelua yksityisiin yrityksiin, kuntiin, kuntayhtymiin
ja säätiöihin. Hänellä on kokemusta toimia ulkopuolisena asiantuntijana yrityksien
ja yhteisöjen hallitustyöskentelyssä ja organisaatiomuutoksissa. Daavittila on myös
valmis antamaan koulutusta
ja konsultointia sekä tarttumaan tarvittaessa muutosjohtamiseen.

Yrittäjän työssään Daavittilalla on vahva koulutus
hallintotieteiden maisterina
ja ekonomina. Kokemusta
löytyy tilitoimistoyrittäjyydestä sekä monipuolisesta
kuntien ja organisaatioiden
johtotehtävistä.
Kaarina Daavittila on
syntyisin
Pudasjärveltä.
Opiskelujen jälkeen ensimmäinen työpaikka järjestyi
Puolangan
elinkeinoasiamiehenä. Työ sopi hyvin,
juuri Särkijärvellä kotimaatilaa pitävän Jouko Daavittilan kanssa avioituneen nuoren parin suunnitelmiin.
Elinkeinoasiamiehen pestin jälkeen Daavittila jatkoi
Puolangalla tilitoimistoyrittäjänä ja laajensi toimintaa
myös Suomussalmelle ja
Ristijärvelle.
-Tilitoimistossa pääsi lähelle ihmistä, yrittäjät toivat omat huolensa ja asiansa luottamuksellisesti esille,

Kaarina ja Jouko Daavittilalla on kummallakin pitkä kokemus yrittämisestä. Kaarina on Utajärven Yrittäjien uusi jäsen, Joukolla on
Utajärven yrittäjien jäsenyyttä takana jo pitemmän aikaa.

ja niitä pohdittiin yhdessä.

Viihtymistä
haasteiden keskellä
Yritystoiminnan
myymisen jälkeen Daavittila vastasi jonkin aikaa Kainuun
Tilineuvonnan toiminnasta Puolangalla sekä samalla
toimi sivutoimisena Utajärven Vakuutusyhdistyksen,
myöhemmin Utajärven Lähivakuutuksen toimitusjohtajana.
Sittemmin -90 luvulta
vuoteen 2014 saakka Daavittila toimi kuntien ja organisaatioiden tilintarkastus- ja
johtamistehtävissä.
Kunnan johtaminen tuli
tutuksi Puolangan kunnasta, jossa hän tuurasi kunnankamreerin tehtävien ohella
kunnanjohtajaa useita jaksoja -90 luvulla. Sen jälkeen
Daavittila kiersi JHTT- ja
HTM-tilintarkastustehtävissä Suomen kuntien ja eri
yhteisöjen tilintarkastajana
vuoteen 2004 saakka. Ylikiimingin kunnanjohtajana
vuodesta 2004 oli alusta alkaen haasteellinen työ.
-Mitä
haasteellisimpia
tehtäviä on tullut eteen, sitä
paremmin olen työssä viihtynyt. Kunnanjohtajaksi ei
voi hakea, ellei ei pidä haasteista, toteaa Daavittila.
Jonkin ajan kuluttua Daavittilalle alkoi hahmottua
Ylikiimingin Ouluun liittyminen. Kuntaliitosselvitykset tapahtuivatkin lopuksi
nopeasti ja Ylikiimingin ja
Oulun kanssa tapahtuneen
liitoksen jälkeen tapahtui

Mitä haasteellisimpia tehtäviä on tullut eteen, sitä paremmin Kaarina Daavittila kertoo viihtyneensä eri työtehtävissä.

myös suurempi usean kunnan kuntaliitos Oulussa.
Daavittila palasi vuonna
2008 synnyinkaupunkiinsa
Pudasjärvelle ja toimi kaupunginjohtajana kuusi vuotta. Siirryttyään eläkkeelle
vuonna 2014, virtaa tuntui
riittävän ja kun yrittäjyyskipinäkin oli säilynyt, hän
ryhtyi yrittäjäksi ja tarjoaa vuonna 2006 perustetun
Daavittila Oy:n puitteissa
moni-puolisia
tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointipalveluja yrityksille
ja yhteisöille. Työalueena on
Pohjois-Pohjanmaa, mutta
tarvittaessa toimeen tartutaan kauempaakin tuleviin
haasteisiin.

Särkijärven koti
tukikohtana
Vaikka työtehtäviä ja asuinpaikkakuntiakin on ollut
useita, peruskoti ja maatilan
emäntänä toimiminen on
säilynyt koko ajan Särkijärvellä. Perheen hyvinvoinnista vastaaminen, pihapiirin ja
puutarhan hoitaminen sekä
muun muassa leipominen,
erityisesti ruisleivän leivonta, ovat tarjonneet mielenkiintoista vastapainoa välillä hyvinkin vaativille ja
raskaille työtehtäville.
Kaarina Daavittilan aviopuoliso, Jouko Daavittila,
on toiminut ja toimii edelleen kotimaatilansa hoitami-

sen lisäksi sahaus-, höyläysja puutavaran lähikuljetusta
sekä maatilalomapalvelua
pyörittävänä yrittäjänä ja on
toiminut myös pitkään Utajärven Yrittäjien jäsenenä.
Loppulauseeksi yrittäjähaastatteluun sopii Daavittilan pariskunnan lausahdus:
-Tulevaisuus pitää tehdä yhteisen näyn pohjalta ja
siihen pitää uskoa. Suvaitsevaisuuden ja toisen huomioimisen toivoisin näkyvän
niin omassa kuin muidenkin elämässä.

Heimo Turunen

Ohjelmistoalan yrittäjyyttä videopäiväkirjassa
Digitaalisuus mahdollistaa
monipuolisen yrittäjyyden
toimimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Maiju Mikkola toimii Ahmaksella ja
hän perusti viime lokakuussa nuorekkaan ohjelmistoalan yrityksen. Hän oli pitkään työskennellyt isänsä
saman alan yrityksessä, joten ala oli tuttu.
- Pienestä asti olen nähnyt mitä yrittäjyys on ja
halusin itsekin päästä tekemään omaa juttuani, juuri niin kuin itsestä tuntuu.
Nyt tarjoan asiakkaille pääasiassa ohjelmistoprojekteja sekä myös kotisivupalveluita ja Info TV -ratkaisuja.
Vielä toistaiseksi yritykseni
päätuote on tuotekehityksen alla. Se tulee olemaan
yrityksien arkea helpottava
tuote, Mikkola vihjailee.

Omasta yrittäjyydestään
Mikkola kertoo yleisölle
vlogien eli videopäiväkirjamerkintöjen muodossa. Hän
julkaisee vlogiaan Youtubesivustolla ja hänen käyttäjätilinsä löytyy yrityksensä
MaiKu Oy:n nimellä.
- Olin miettinyt blogin
perustamista yrityksen tiimoilta mutta siskoni, joka
on myös yrittäjä, tuumasi
että videoblogit ovat ehdottomasti nykyaikaa. Sitten
päätin kokeilla saisiko vlogi
tuulta alleen. Tämä on myös
hyvä tapa markkinoida yritystäni ajasta ja paikasta
riippumatta. Vlogin tekeminen onnistuu missä vain,
missä on Internet.
- Ensimmäiset videot oli
todella hankalaa tehdä, mietin miten esiintyisin luontevasti ja sanat tulisi suusta

niin kuin ne tarkoitan. Olen
kyllä tykännyt tästä, sillä videon muodossa ihmisille on
helppo antaa jotakin itsestään ja samalla he saavat kuvan yrityksestäni ja yrittäjyydestä, Mikkola kertoo.
Mikkola liittyi keväällä Suomen Yrittäjiin ja sitä
kautta myös paikallisyhdistykseen Utajärven Yrittäjät
ry:n porukkaan.
- Yrittäjäyhdistyksen jäsenyys tuntui hyvältä ja
luontevalta. Suomen Yrittäjät järjestää paljon myös
maksuttomia tapahtumia,
joissa on mahdollisuus verkostoitua. Lisäksi saa paljon
tärkeää ja ajankohtaista tietoa yrittäjyydestä ja on mahdollisuus ilmaiseen neuvontaan, Mikkola kertoo.

Tuoreen ohjelmistoalan yrittäjän Maiju Mikkolan työpisteeltä löytyy myös kamera, jota hän käyttää
yrittäjyys-aiheisen videobloginsa kuvaamseen.
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Kunnan palveluille uusia tilajärjestelyjä
Utajärven kunnan palvelut
on hajautettu väliaikaisesti viiteen eri rakennukseen.
Järjestelyiden
suurimpana syynä ovat sisäilmaongelmat. Taustalla on
kehittymässä suurempi tilasuunnitelma, jonka mukaan
kolmen vuoden tähtäimellä
kaikki kunnan virastopalvelut pyritään siirtämään saman katon alle. Kunnan virastotalo numero kolme on
saanut purkutuomion ja se
on jäänyt enimmikseen tyhjilleen. Ainoastaan Sotka-Sali on ollut toisinaan koulutuskäytössä, kertoo tekninen
johtaja Petri Leskinen.

Utajärven kunta kiittää Utajärven Yrittäjät ry:tä ja kaikkia
messujen järjestämisessä mukana olleita tahoja hyvästä
yhteistyöstä. Messut
ovat hyvä esimerkki
elinvoiman kehittymisestä pitkäjänteisen työn myötä, toteaa kehitysjohtaja
Asko Merilä Utajärven kunnasta.
Kunnan virastotalo 1 osoitteessa Laitilantie 5 on edelleen kunnan käytöstä. Tiloissa työskentelee
kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, rakennustarkastaja ja vesihuoltolaitoksen esimies.

Digitaalisuus ja digikoti
ohjaavat huolehtimaan
terveydestämme

Uutta ilmettä ja
houkuttelevuutta
Leskinen kertoo, että kunnassa on vireillä kaavamuutos, jossa suunnitellaan
paikkaa kahdelle kerrostalolle. Ne sijoittuisivat vanhojen virastotalojen paikalle, vanhan torin laitaan.
Sopiva yhteistyökumppani
hankkeeseen on vielä selvityksen alla.

”Uutta korkeampaa rakentamista kaivataan, sillä kerrostalo antaa
positiivisen kuvan kunnan elävyydestä valtatielle
päin. Houkuttelevaa kuntakuvaa pyritään rakentamaan
myös tienvarsimainonnalla.”
-Kerrostaloihin
tulisi
asuntoja ja lisäksi alakertaan
voisi tulla osa kunnan palveluista. Esimerkiksi terveysasema voisi toimia pohjakerroksessa, mutta se on
vielä ideatasolla käsittelyssä. Uutta korkeampaa rakentamista silti kaivataan,
sillä kerrostalo antaa positiivisen kuvan kunnan elävyydestä valtatielle päin. Haemme uusilla ratkaisuilla uutta
ilmettä, Leskinen kertoo.
Houkuttelevaa kuntakuvaa pyritään rakentamaan
myös tienvarsimainonnalla. Kunta pystytti yhdessä
Yrittäjien kanssa heinäkuun
lopussa uudet hirsiset mainostornit valtatien varteen.
Lisäksi puustoa on poistettu ja näin lisätty taajaman
näkyvyyttä, mikä on saanut
yrittäjiltä kiitosta.

laatukunta

Messujen teema:

Osoitteessa Laitilantie 5 on myös virastotalo 2, josta löytyy kunnan taloushallinto.

Oulujoen messujen toinen järjestäjä eli Utajärven kunta tuo
tämän vuoden messuilla esille kaikki toiminnot. Ne sisältävät myös Utakuidun ja Oulunkaaren kuntayhtymän toiminnot.

Valokuitulaajakaistalla
tulevaisuuden hyödyt jo nyt

Vanhaan S-marketin kiinteistöön vuokrattiin kunnan käyttöön noin 200 neliömetriä toimistotilaa.
Seuraavan kahden vuoden ajan sieltä löytyy neuvottelusali, jossa pidetään muun muassa valtuuston kokoukset. Lisäksi löytyy kahdeksan toimistoa, joissa työskentelee kunnan virkahenkilöstöä.

Utajärven kunnan osaston pääteema on DIGITAALISUUS
ja digikoti. Osastoilla annetaan tietoa laajakaistan hyödyntämisestä kotona, terveydenhoidossa ja henkilökohtaisessa
elämässä sekä yritystoiminnassa.
Tämän vuoden Oulujoen Messuilla kokeillaan messujen
teeman voiman lisäämistä kaikkien tunteman ja digikotiaan
esittelevän Aira Samulinin esiintymisillä. Koko Utajärven
kunnan alueelle rakennetun laajakaistaverkon suomat mahdollisuudet kannattaa ottaa vähitellen käyttöön. Kodin digitaaliset laitteet auttavat yhä useimpia meistä helpottamaan
elämäämme ja terveydestämme huolehtimista.

Kunta haastaa hoitamaan
omaa terveyttä
Teknisten palveluiden päämaja toimii Pällin talossa. Rakennus löytyy Kirkkotien ja Puolangantien
risteyksestä.

Jo kahden vuoden ajan osoitteesta Vanhatie 46 on löytynyt Utajärven yhteispalvelupiste, jossa
voi hoitaa muun muassa Kelan ja TE-toimiston asiakaspalveluasioita. Lisäksi talosta löytyy vuokraasuntotoimisto.
Utajärven houkuttelevuutta lisättiin
muun muassa pystyttämällä uudet hirsiset
mainostornit valtatien varteen.

Kuntien tehtävät muuttuvat sairaudenhoidosta vähitellen kuntalaisten oman terveyden hoitamiseen. Monet digitaaliset sovellukset tukevat sitä jo tänään. Niitä pitää ottaa
vain käyttöön. Utajärven kunta haastaa kuntalaiset huolehtimaan omasta terveydestään. Ensimmäisiä asioita siinä on
säännöllisen liikunnan, kuten päivittäisen puolen tunnin
kävelyn, aloittaminen.
Seuraava tavoite on painon hallinta niin, että jokaisen
kuntalaisen kehon paino on normaalin painon rajoissa.
Kunnan tarjoamat Inbody-mittaukset antavat hyvät tiedot
kehon ja painon tilasta.
Tupakointi on terveyden kannalta ajateltuna hyvä lopettaa mahdollisimman pian, jos tupakoi vielä. Paras palkkio
kuntalaisille tästä olisi se, että terveydenhoitomenot laskisivat niin paljon, että veroprosenttia voitaisiin laskea.

Huippunopeasta valokuidusta hyötyä
yritysten ja kunnan elinvoimalle
Digitaalisuutta hyödyntävälle yritystoiminnalle Utajärvellä on vain taivas rajana. Utajärven kunta visionsa mukaan
luo edellytyksiä onnelliselle elämälle. Onnellisuus on myös
elinvoimaa. Mitä paremmin Utajärven elinvoima kehittyy,
sitä onnellisempia Utajärvellä asuvat ovat ja sitä mieluummin Utajärvelle halutaan muuttaa.
Sama koskee yritystoimintaa. Mitä paremmin kunnassa moderni valokuituun perustuva digitaalisuus ja kaikki
muut yritystoiminnan perusasiat on hoidettu, sitä enemmän
Utajärvelle syntyy uusia digitaalisuutta hyödyntäviä yrityksiä. Yritykset saavat työntekijöikseen onnellisia ja hyväkuntoisia työntekijöitä ja elinvoima kehittyy edelleen.
Utajärven kunta kiittää Utajärven Yrittäjät ry:tä ja kaikkia
messujen järjestämisessä mukana olleita tahoja hyvästä yhteistyöstä. Messut ovat hyvä esimerkki elinvoiman kehittymisestä pitkäjänteisen työn myötä.

Asko Merilä kehitysjohtaja, HT
Utajärven kunta
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Utajärvi on viihtyisä ja vauras,
noin 3000 asukkaan kunta PohjoisPohjanmaalla lähellä Oulua. Kunta on juhlinut
150-vuotista historiaansa ympäri vuoden 2015
juhlavuositapahtumissaan.
Laitilantie 5,
Yhteispalvelupiste, Vanhatie 46
Utajärvi on Suomen ensimmäinen laatukunta, joka
PL 18
(08) 5875 5701
kehittää toimintaansa ja palveluitaan jatkuvasti kunta91601 UTAJÄRVI
Avoinna ma-pe klo 8-16
laisten parhaaksi. Utajärvi on myös Suomen ensimAvoinna ma-pe klo 8-16
etunimi.sukunimi@utajarvi.fi
mäinen Reilun kaupan kunta.
Vaihde (08) 5875 5700
kirjaamo@utajarvi.fi
Utajärven Yhteispalvelupiste tarjoaa keskitetysti
VAPAA-AIKAPALVELUT
Kunnanjohtaja
kunnan ja Kelan palvelut sekä osan TE-toimiston
Juujärvi Kyösti
(08) 5875 5707, 0500 586 152
Nuoriso- ja liikuntatalo, Koulutie 4, 91600 Utajärvi
palveluista. Asiointi onnistuu myös
Hallintojohtaja
Jukka Grip
050 538 1497
Rantanen Arja
(08) 5875 5706, 050 412 7530
Kaino Rajala
050 443 7582
verkossa kansalaisen asiointitilin
Hyvinvointivastaava
kautta.
Karhu Hannele
(08) 5875 5711, 0500 584 506
KIRJASTO

KUNNANVIRASTO

Kehitysjohtaja
Merilä Asko
(08) 5875 5708, 0500 298 042
Yritysaktivaattori
Savolainen Mirja
(08) 5875 5809, 050 369 9176
Rakennustarkastaja
Lyttinen Ilkka
(08) 5875 6050, 0400 855 950
Vs. tekninen johtaja
Leskinen Petri
(08) 5875 5709, 050 387 1973
Kaavoitusinsinööri
Possakka Tiia
050 591 7240
Palveluesimies
Haapapuro Tarja
(08) 5875 5712, 050 375 8854
Isännöitsijä
Valtanen Sanna
(08) 5875 5713, 050 592 7307
Maaseutuasiamies
Halonen Timo
050 559 3561
Nuorten työpajaohjaaja
Honkala Heidi
050 568 0620
Työllisyyspalveluvastaava
Niemelä Tiina
050 438 3450
Edunvalvonta
029 5652 682

Anttilantie 13,
91600 Utajärvi
050 444 0029
Kulttuurisihteeri
Tarja Vimpari
050 588 6607
Avoinna messuviikonloppuna klo 12-14
(Talviajat suluissa, 31.8. alkaen)
Maanantai
12-18 (12-19)
Tiistai
11-15 (12-19)
Keskiviikko
11-15 (10-16)
Torstai
12-18 (12-19)
Perjantai
11-15 (10-16)
Lauantaisin ja sunnuntaisin suljettu
Aattopäivinä
10-15

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

Terveyspalvelut
Utajärven terveyskeskus
Kirkkotie 38
Avoinna ma-to 8-16, pe 8-15
Vastaanotto
Ajanvaraus
(08) 5875 6700
Virka-ajan ulkopuolella päivystävä
sairaanhoitaja vuodeosastolla
(Suvituuli)
0500 295 384
Lääkäripäivystys
OSYP:ssä
(08) 315 2655
Työterveyshuolto, työterveyshoitaja
Valkama Liisa
(08) 5875 6723
Kouluterveydenhoitaja
Huovinen Kaarina
(08) 5875 6262
Äitiys- ja lastenneuvola
Taskinen Terhi
(08) 5875 6281
Suun terveydenhoito
Ajanvaraus
(08) 5875 6722
Suuhygienisti
Kemppainen Vuokko
(08) 5875 6829

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

040 632 8805

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

Eläinlääkintähuolto
Eläinlääkäri
Riitta Syrjä
0400 855 900

Etäisyyksiä:
Oulu 60 km
Muhos 23 km
Kajaani 129 km
Helsinki 600 km

laatukunta

www.utajarvi.fi
Keisarinrannan jokirantatontit

Koti keskellä luontoa Oulujoen varressa
Keisarinrannan rauhallisuus on taattu kaavoituksella ja isoilla tonteilla, jotka
sijaitsevat vehreiden peltomaisemin keskellä rajoittuen Oulujokeen. Keisarinrannnan alue tarjoaa sujuvaa arkea, leppoisaa vapaa-aikaa ja kotia keskellä maaseutuelämää.
Alueella on hyvät vapaa-ajan reitistöt. Patikointi- ja hiihtovaellukseen soveltuva Oulujokilaakson Tervareitistö kulkee aivan alueen vierestä ja myös
yhteys moottorikelkkareitille on sujuva. Täällä voit perheesi kanssa nauttia
sellaisesta elämisen laadusta ja asumisen mukavuudesta, josta olet aina haaveillutkin.
Kaikki omarantaiset tontit ovat noin 1500-neliöisiä, ja niillä on rakennusoikeutta 250 kerrosneliömetriä. Keisarinrannan uusi omakotialue on Oulujoen rannassa noin viisi kilometriä kunnan keskustasta länteen. Kunnallistekniikka löytyy valmiina, eli kadut, vesijohdot ja viemärit.

Onnellista asumista Utajärvellä!
Ota yhteyttä:
Petri Leskinen,
vs. tekninen johtaja
puh. 050 387 1973
petri.leskinen@utajarvi.fi

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

Kuvassa Rakentajan Kaverit.

Rakentajan Kaverit
auttavat onnistumaan
Uuden rakennusprojektin
aloittaminen jännittää kovasti, varsinkin jos aikaisemmin ei ole ollut tekemisissä lupa-asioiden kanssa.
Muukin
paperiviidakko
saattaa yllättää. Utajärven
kunnalle kuitenkin eloisa ja
kehittyvä kuntailme on tärkeää. Siksi myös asukkaiden
viihtyvyydestä ja kaikenlaisesta toiminnasta halutaan
tehdä helppoa.
- Meillä on sellainen ideologia, että kun joku suunnittelee uutta rakennusprojektia ja asiakas tulee
puheille, niin voimme kädestä pitäen opastaa pro-

jektin toteuttamisessa. Haluamme varmistaa että
homma saadaan maaliin kivuttomaksi. Tätä palvelua
haluamme parantaa ja siksi kunta perusti Rakentajan
Kaverit -tiimin, kertoo tekninen johtaja Petri Leskinen.
Tavoitteena on tehdä rakentamiseen liittyvistä palveluista helposti lähestyttäviä. Asiakkaan ei tarvitse
arpoa keneen voisi ottaa yhteyttä tai juosta virastosta
toiseen etsimässä oikeaa palvelua.
Leskinen kertoo, että yksi
omakotitalorakentaja on jo
päässyt hyödyntämään tii-

Rakentajan Kaverit:
Vs. tekninen johtaja Petri Leskinen
Kaavoitusinsinööri Tiia Possakka
Käyttöteknikko Esko Spets
Rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen

min palvelua ja oli todella
tyytyväinen jouhevaan toimintaan.
- Esimerkiksi suuremmissa kaupungeissa byrokratiaviidakko voi olla projektin vaikein ja aikaa vievin
osuus. Autamme mielellämme, sillä taidamme byrokratian ja meillä on kokemusta
monenlaisista rakennusprojekteista. Näin asiakkaalla
ei mene voimavaroja lupien
saantiin. Me voimme myös
suositella paikallisia urakoitsijoita, valvojia ja mitä
rakentaja tarvitseekaan, Leskinen kertoo.

050 387 1973
050 591 7240
050 058 4459
0400 855 950

Utajärven Hyvinvointitanssien kävijät saivat keväällä kutsun osallistua Torstaitansseihin Pudasjärven Suojalinnalle. Kuva Aili Jussila

Puolentoista vuoden ajan
Utajärven kunta on järjestänyt suosittuja hyvinvointitansseja kuntalaisille. Syyskuussa tanssit jatkuvat
perjantaisin Hyvinvointitalolla. Tapahtuma on muutoin täysin maksuton, mutta
välillä voi käydä levähtämässä kanttiinin puolella,
josta saa pientä maksua vastaan kahvia lisukkeineen.
- Kahviota pitää 4H-yrittäjät, jotka ovat oikein ihania
tyttöjä ja he ovat olleet ahkerasti mukana joka perjantai,
kertoo talkoilla levyjä pyörittävä Maritta Aksila
Kaikki ovat tervetulleita tanssimaan ikään katsomatta, tanssimaan voi tulla vaikka villasukat jalassa.
Tervetuloa paikalle vaikka
vain kahvittelun, keskustelun ja musiikin kuuntelun
merkeissä.
- Tapahtuman sosiaalinen puoli on yhtä tärkeä
kuin tanssiminenkin. Siksi
kolmen tunnin tanssitapah-

tuman puolivälissä onkin
niin mukavaa istahtaa huokaisemaan ja rupattelemaan
viimeisimpiä kuulumisia,
Aksila kertoo.
Hyvinvointitanssien porukka sai myös viime keväänä kutsun Pudasjärvelle vastaavaan tanssitapahtumaan.
17 henkilön porukka tanssin
ystäviä hommasi bussikyydin, jolla köröteltiin Pudasjärven Suojalinnalle tanssah-

telemaan. Aksilan mukaan
reissu oli erittäin antoisa
ja mukava. Idea tansseihin
tuli karaoketansseissa Merilän Kartanossa toissa vuoden lopulla. Pallo tapahtumajärjestämisestä heitettiin
Utajärven kunnalle ja asia
järjestyi kivuttomasti. Kiitos
siis myös Utajärven kunnalle sekä aktiivisille talkoolaisille.

Yhteishenkeä yrittäjyyden edistämiseksi

Vuokko Paso.

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä Utajärven Yrityspuisto
Oy:n uutena toimitusjohtajana aloitti Vuokko Paso. Hän
on lähtöisin Puolangalta mutta
asunut koko aikuisikänsä Utajärven Särkijärvellä. Kasvo on
monille tuttu Utajärven Osuuspankin varatoimitusjohtajan
paikalta ja muutenkin pitkän
uran Osuuspankissa tehneenä.
- Tunsin aikaisemman työni
puolesta vetoa yrittäjäläheiseen työhön, sillä pankissakin
olin paljon tekemisissä yrittäjien kanssa. Lisäksi Utajärvellä panostetaan yrittäjyyteen ja
elinvoimaisuuteen, joten täällä
on hyvä yhteishenki työskennellä aiheen parissa. Yrittäjyys
on tärkeää Utajärven ja koko
yhteiskunnan kannalta, joten
siksi on hienoa että kunnalla on
näin myönteinen asenne yrittäjyyteen, Paso kiittelee.

Aikaisempien töidensä ja
koulutuksen ansiosta häneltä
löytyy paljon yrittäjyyteen liittyvää tietotaitoa. Rahoitusmaailma on tuttua ja lisäksi hän
pystyy tarjoamaan neuvoja yrityksen perustamiseen ja taloudenhoitoon liittyen. Pasolta
löytyy myös kaupanvahvistuksen oikeudet.

Yrittäjän kaverit
Vuokko Paso on osa tiimiä,
jonka Utajärven kunta on nimennyt tekemään yrittäjien
toiminnasta mahdollisimman
mutkatonta. Paso kertoo, että
koko porukka on löytyy kunnan virastolta.
Pason lisäksi tiimistä löytyy yritysaktivaattori Mirja Savolainen, työllisyysvastaava
Tiina Niemelä, hyvinvointivastaava Hannele Karhu, Ou-

lunkaaren yritysneuvoja Ilkka
Pirttikoski sekä matkailuyrittäjyydestä tietävä Humanpoliksen Ritva Okkonen.
- Kaikki uudet ja kokeneemmatkin, paikalliset ja muulta
tulevat yrittäjät ovat tervetulleita juttelemaan meille, tai voi
laittaa sähköpostia tai soitella. Ottakaa rohkeasti yhteyttä,
meiltä löytyy paljon osaavaa
porukkaa, Paso kannustaa.

Rakennuspaikkoja
yrityksille
Tällä hetkellä Utajärven Yrityspuisto Oy vuokraa tontteja,
rakennuspaikkoja ja tiloja yrityksille. Lisäksi panostetaan
aktiivisesti yrittäjyysympäristön kehittämiseen ja ollaan laajasti muutoinkin mukana monissa kehittämishankkeissa.
Pason mukaan rakennus-

paikkoja on runsaasti mutta hallitiloissa ei ole juurikaan
tyhjää tällä hetkellä. Jollakin aikavälillä tiloja järjestellään uudestaan tai vaihtoehtoisesti
hankitaan uusia tiloja.
- Meillä on Utajärvellä kaikki mahdollisuudet kilpailukykyisen yritystoiminnan kehittämiseen. Yhteys Ouluun on
hyvä ja lisäksi digitalisaatio
edesauttaa toimintaa missä tahansa. Meillä on siitä jo monia
hyviä esimerkkejä. Joten tervetuloa yrittäjäksi Utajärvelle,
Paso innostaa.
Lisäksi Yrityspuisto tekee
vahvasti yhteistyötä matkailun
saralla Geoparkin kanssa. Varsinkin ohjelmapalveluyrityksille ja muille matkailuun liittyville yrityksille on tilausta.

Jenny Kärki
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Utajärven kauneutta ja pienuutta ihastellen
Utajärvelle muutti loppukevään ja kesän aikana viisi kongolaista perhettä,
yhteensä 31 henkilöä. He
tulivat Suomeen kiintiöpakolaisina suoraan Sambian pakolaisleiriltä. Leirille
nämä perheet ovat paenneet Kongon sisällissotia ja
silmitöntä väkivaltaa.
Perheet olivat viettäneet kukin leirillä eripituisia aikoja, useampia vuosia,
odottaen päätöstä uuteen
kotimaahan pääsemisestä.
On pieniä perheitä, joissa
on pieniä lapsia, ja suurperheitä, joissa on sekä aikuisia, että koululaisia. Pieniä
vauvojakin tuli bonuksena.
Kongolaisilla ensimmäiset ajatukset Utajärvestä ja
Suomesta olivat, että täällä on kaunista, pelkästään
metsää ja puita. Utajärven
kylän pienuutta ja asukaslukua ovat kaikki hämmästelleet kerta toisensa jälkeen. Voiko näin pientä
kylää ollakaan!
- Suomen kesän valoisuus, päivien kuumuus ja
itikoiden paljous iltaisin tu-

livat yllätyksenä. Paikalliset
ovat ystävällisiä, vaikkakin
hiljaisia. Afrikassa vastaantulija on paljon puheliaampi kuin täällä. Oma rauha
on uusi, mutta arvostettava
asia, kongolaiset kertovat.
Kaikki odottavat innolla ja jännityksellä koulujen
alkamista, sillä suomenkielen oppiminen on kaikilla ensisijainen tavoite. Kielen ja suomalaisten tapojen
omaksumisessa
auttaisi hyvin paljon päivittäiset
kohtaamiset kantaväestön
kanssa.

Kotoutumista
vaikkapa marjastaen
Elokuun ensimmäisellä viikolla kirjasto järjesti kaikille uusille kuntalaisille infotilaisuuden, joka koettiin
hyvin tärkeänä ja mielenkiintoisena. Mukavaa tekemistä on saatu, kun kesän
aikana useampi nuori on
päässyt mukaan nuoriso- ja
liikuntapalveluiden retkille
ja lapset ovat osallistuneet

kansainväliselle päiväleirille.
Perheet asuvat kunnan
vuokra-asunnoissa,
jotka
olivat vastaanottamispäätöstä tehtäessä vapaana.
He asuvat siis samoissa pihapiireissä
kantaväestön
kanssa.
Naapurit ja paikalliset
ystävät ovat vieneet uusia
kuntalaisia kalaan, uimaan
ja marjastamaan. Vapaaehtoiset opettajat järjestivät
kesän ajan suomenkielen
alkeiden opetusta koululla,
missä kaikki aikuiset tykkäsivät käydä.
Kaksi nuorta miestä, jotka olivat ensimmäisten tulijoiden joukossa, ovat olleet
työkokeilussa jo muutaman
kuukauden. Lisäksi muutama teini-ikäinen on saanut
kokeilla työntekoa 4H:n kesätöissä. Pari nuorukaista
ovat olleet myös poimimassa mustikoita myyntiin.
Maahanmuuttajien saatavilla on kaikki samat peruspalvelut, kuin muillakin
kuntalaisilla. Kunnan peruspalveluiden, joita ovat

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

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

Museossa pieniä
tarinoita menneisyydestä
Kutsukirjeet tulla tutustumaan Utajärven kotiseutumuseoon on lähetetty paikallisille yhdistyksille, koululle,
päiväkotiin,
Siirankartanoon, kuntapäättäjille ja seurakuntaan, kyläseuroille sekä
muille ryhmille ja vierailun
ajankohdaksi esitetään elosyys-lokakuuta. Kutsukirjeen mukana lähetettiin uusi

museo-opas tutustuttavaksi. Museokirjasessa on pieniä
tarinoita menneisyydestä ja
esineiden käytöstä. Toivorikkaina odotamme, että kutsun
saaneet yhteisöt ja muutkin
asiasta kiinnostuneet porukat aloittavat toimintakautensa tänä syksynä museovierailulla.
Kotiseutuliitto on haasta-

nut kaikki Suomen paikallismuseot kertomaan itsenäisen
Suomen tarinaa. Jokainen
paikallismuseo saa esitellä yhden esineen. Suomen
juhlavuoden 2017 teemaksi
on valittu Yhdessä ja myös
esineen valinta tulee tehdä
yhdessä. Ryhmien valitsemista esineistä kotiseutuyhdistyksen johtokunta yhdes-

sä kunnan kulttuuritoimen
kanssa valitsee sen, joka esitetään Kotiseutuliiton Suomi 100 vuotta valtakunnallisella listalla, joka julkaistaan
verkossa vuoden 2017 aikana. Esineen kuva tarinoineen
voidaan viedä pois museosta ja esitellä sitä myös kouluissa, kerhoissa, kesäjuhlissa sekä muissa tilaisuuksissa.
Muhoksen Kotiseutuyhdistyksen johtokunta vieraili 28.7. Utajärven Kotiseutumuseolla ja heidän esille
nostamansa esine oli pertuska, jota on nimitetty myös
ojakirveeksi tai ojapiiluksi.
Se on pitkävartinen lyömäase, jota on käytetty vesakon raivaamiseen ja suo-ojien reunojen leikkaamiseen.
Teräosa on noin metrin mittainen ja kärki on hyvin terävä. Rautaosan jatkeeksi kuuluu puuvarsi.

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

tavan opetuksen ryhmässä
ja seuraavalla viikolla kaikki 16 aikuista aloittavat kotoutumiskoulutuksessa. JK

Utajärven vuokra-asuntojen haku
Vuokra-asunnoissa on jatkuva haku.
Hakemuslomake on tulostettavissa
http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/asumaan/asuntoja vuokrattavana/
Hakemuslomakkeessa on lueteltu tarvittavat liitteet.
Asuntoihin vaaditaan vakuusraha,
joka yksiöistä ja kaksioista on 336,38 € ja
kolmioista 504,56 €.
Asuntohakemuslomakkeen voi palauttaa
Utajärven kunnan yhteispalvelupisteeseen Vanhatie 46
tai postitse Utajärven kunta/Asuntotoimisto
PL 18, 91601 Utajärvi.
Isännöitsijä Sanna Valtanen puh. 050-592 7307
sähköposti: sanna.valtanen@utajarvi.fi
Lomake asunnon irtisanomiseksi on tulostettavissa samasta
osoitteesta ja palautetaan kunnan yhteispalvelupisteeseen,
jossa siihen tehdään vastaanottomerkintä.
Irtisanomisaika on yksi kuukausi, joka on ilmoituksen jättökuukautta seuraava kuukausi. Irtisanomisaika perustuu huoneenvuokralakiin.
Asunnon avaimet luovutetaan lähtökatselmuksen yhteydessä
kiinteistönhoitajalle. Asunnon luovutuksen yhteydessä tehdään
kuntokortti, jonka asukas ja kiinteistönhoitaja allekirjoittavat.
Utajärven kunta, Kiinteistö Oy Järvenneito,
Kiinteistö Oy Mäyrä ja Kiinteistö Oy Rokuanrivi
Utajärven palvelutaloyhdistys ry

Anna-Liisa Valtanen

Pertuskan terä, jonka Utajärven kotiseutumuseoon on lahjoittanut Seppo Tervo.

Muhoksen kotiseutuyhdistyksen johtokunta vieraili Utajärven kotiseutumuseolla, edestä vasemmalta pj Martti Kiviharju, Pirkko Tiepuoli, Riitta Kukkohovi-Colpaert, Kalevi Leskelä, takana Elsi Lehikoinen, Päivi Rikula, Juha H. Kukkohovi, Hilkka Saaranen ja Keijo Jaakola.
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Rivitalot rakentuvat
vanhalle Salmelan tilalle
Parasta uusissa rivitaloasunnoissa on niiden
sijainti komeissa joenrantamaisemissa.

Entiselle Salmelan tilalle on
noussut jo esimakua siitä,
miltä komealla joenrantatontilla näyttää tulevaisuudessa. Invera Oy rakentaa
kaksi rivitaloa, joihin tulee
yhteensä kymmenen asuntoa: väljiä kaksioita ja kolmioita. Tällä hetkellä huoneistoihin
rakennetaan
väliseiniä ja sähkömies tulee
pian asentamaan johdotuksia. Elokuussa rakennetaan
autokatokset.
- Asunnoista on enää
yksi kaksio vapaana ja siitäkin on käyty jo keskusteluita. Rakentaminen aloitettiin
huhtikuussa ja valmista saadaan tämän vuoden aikana.
Asunnot luovutetaan asukkaille näillä näkymin marraskuun loppuun mennessä,

kertoo yrittäjä Antti Vääräniemi.
Vaikka tontti sijaitsee
Utajärven keskustan ytimessä, paikka on rauhallinen ja
puistomainen. Lähimpään
kauppaan on vain 150 metriä.
- Tontti on kylän parhaita ja jokaiseen asuntoon tulee isot ikkunat joelle päin
ja takaterassit, joissa kelpaa
siemailla kahvia aamuauringossa, Vääräniemi maalailee.
- Pääasiassa tulevat asukkaat ovat varttunutta väkeä, jotka haluavat muuttaa
omakotitalosta lähemmäs
palveluita ja helpomman
asumisen pariin. Eräs tulevista asukkaista kommentoi,
että oli enemmän kuin lotto-

voitto saada asunto näin kylän tuntumasta. Ei tarvitse
enää kantaa halkoja tai leikata nurmikkoa ja nyt pääsee nauttimaan elämästä,
Vääräniemi kertoo.
Tämä kesä on ollut viime kesää vilkkaampi: On
tehty mm. kiinteistöjen piharemontteja, joissa yleensä asennetaan rakennuksille
salaojitukset, sadevesiviemäröinti, asennetaan perusmuurin kosteuseristykset ja
routasuojaukset, sekä varmistetaan rakennusten kuivana pysyminen muotoilemalla
maanpintaa.
Utajärveläisille näkyvimpänä kohteena on ollut Utajärven kirjaston piharemontti.

Antti Vääräniemi kertoo, että uusien rivitalojen
asunnoista enää yksi on vapaana ja siitäkin on
neuvotteluja käynnissä.

- Kotisivut
- Ohjelmointiprojektit
- Info tv –ratkaisut

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

Aukioloajat:
arkisin 9-17, lauantaisin 9-13 (20.8. alkaen),
kesälauantaisin 18.6 alkaen suljettu.
Arkipyhinä ja sunnuntaisin suljettu
Vanhatie 35, p. 5421 255

Fysioterapia
Hieronta
Jalkaklinikka
Kuntosali
Tervetuloa lähetteellä tai ilman!

Utajärvi Vanhatie 29

p. 08 542 2541

Muhos Jussilantie 2

p. 0400 239 495
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Uutta ilmettä
ja lisää neliöitä

Mika Kemilä on kauppias neljännessä polvessa ja hänellä tulee syksyllä täyteen kymmenen vuotta kauppiaana.

Kesäkuun alussa K-market
Meiramissa saatiin päätökseen kuukausia kestänyt remontti. Kauppias Mika Kemilä kertoo, että kaupan
ilmettä muutettiin täysin
sekä ulkoa että sisältä. Kylmäkalusteet uusittiin ja tiloja avarrettiin aukaisemalla
yksi väliseinä. Käyttötavarapuolta laajennettiin tiloihin, jotka aikaisemmin oli
vuokrattavina, joten kaupalle saatiin myös lisää neliöitä.
Osa tavaroista siirrettiin uusitulle puolelle, joten myös
ruokapuolelle saatiin lisää
väljyyttä.
- Kauppa oli auki normaalisti lähes koko remontin ajan, mutta tavaroita aina
siirreltiin sieltä, missä rapattiin. Remontti sujui hyvin,

vaikka tietenkin kaupan arjessa kuului tuolloin vähän
enemmän työkoneiden ääniä, Kemilä kertoo.

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

Kemilän isän isoisä Juho Kemilä aloitti aikoinaan kauppayrittäjänä Puolangantien
varressa kauppiaana vuonna 1923. Perinnettä jatkoi
hänen poikansa Onni Kemilä. Nykyisen kauppiaan
isä Mikko Kemilä, siirsi liikkeen nykyiseen kiinteistöön
vuonna 1976, jonka jälkeen
liike kuului välillä myös Tketjuun.
- Minulla tulee syksyllä täyteen kymmenen vuotta yrittäjänä. Toki olen ollut
isällä töissä aiemminkin ja
jossain vaiheessa kävin töissä muuallakin, mutta tämä
kauppa on sellainen sukurasite, Mika vitsailee.
Tällä hetkellä kauppa
työllistää puolentusinaa vakiotyöntekijää. Kesällä kaupassa pyörii noin kaksitoista työntekijää, johon kuuluu
myös lomittajat ja tuntilaiset. Elintarvikkeiden lisäksi kaupasta löytyy rauta- ja
käyttötavarapuoli. Lisäksi
liike tekee yhteistyötä Korhosen puutarhan kanssa,
joka pyörittää kukkamyyntitelttaa piha-alueella.

Remonttipalvelu
erityisesti kostean
tilan remontit

Utahalli
Puh 0500 588 080
utahalli@utanet.fi

VTT märkätilasertifikaatti

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Utajärvi

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto
OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Kysy lisää:
Markku Mustonen
Jukka Koistinen
Juha Moilanen

puh. 0400 585 754
puh. 050 583 1465
puh. 0400 180 480

Utajärven
Autohuolto oy
www.utajarvenautohuolto.fi/

K-market Meiramin ilme muuttui sisältä ja ulkoa.

Kakaravaaran loma-asunnot
Lianjärven rannalla
Rokuan Healt&Span lähellä

Puh. 044 020 7097
www.kakaravaara.fi

Pelkosen Mökit
Vuokrattavana
talviasuttavia,
hyvin varusteltuja
mökkejä
Potkuntie 10, 91620 Sanginkylä, Utosjokivarressa
puh. 040 842 5712

Joni Tervo
040 563 3346
Simo Paavola
044 562 2701

Lämpötie 6,
91600 Utajärvi

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset
la 27.8. klo 20-02
Jyrkkäkosken huvikeskus Pudasjärvi
Rytilammentie 78, Pudasjärvi

Odotetaan 1500 henkeä mukaan!
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Utajärven Yrittäjät ry:n
kustantama Oulujoen
Messut -lehti elokuu 2016

Julkaisija:
Utajärven Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Sirpa Komminaho
Toimittajat:
Jenny Kärki/VKK-Media Oy, 040 910 0852
Heimo Turunen/VKK-Media Oy, 0400 385 281
Ilmoitusmyynti:
Tiina Rajala/VKK-Media Oy
Heimo Turunen/VKK-Media Oy
Sivunvalmistus:
Eila Lahtinen/VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

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

Tuomas kaikkonen ja
onnen kerjäläiset
Tervetuloa!

LC Pudasjärvi, Pudasjärven Urheilijat
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EDULLINEN
KODINKONELIIKE
Kaikkea kotiin:

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

• Kodinkoneet • Viihde-elektroniikka
• Pienkoneet • Kännykkätarvikkeet
• Digiantennit ja mittaus • Kellot, paristonvaihdot (myös autonavaimiin yms.)
• Kameraparistot • PC-tarvikkeet
• Pyörien varaosat ja kumit • Pyörähuolto
• Kopiointi vhs/vhs-c/dv/8mm->dvd
myös dvd->dvd
• Tiedostojen talteenottoa kovalevyltä

Messu-menu

Lounas tarjolla messupäivinä kello 10.00-17.00
****
Lihapata, perunat, salaatti, leipä, voi,
juomat (vesi, maito, kalja) ja kahvi
9,50 €
****
Kermainen Lohikeitto, leipä, voi,
juomat (vesi, maito, kalja) ja kahvi
6,50 €
****
Salaatti, leipä, voi,
juomat (vesi, maito, kalja) ja kahvi
6,50 €
****
Keittolounas: Keitto, salaatti, leipä, voi,
juomat (vesi, maito, kalja) ja kahvi
8,00 €
****

044 2775 889

ari.moilanen@arinkonepiste.net

GRAM FINLUX WHIRLPOOL PHILIPS WILFA LG SEVERIN

* Uusien hautakivien suunnittelu ja myynti
* Kaiverrukset ja entisöinnit

HAUTAKIVITYÖT
JUKKA OILINKI

2016

Yrityspuisto Oy

Elinkeinojen kehittämisyhtiö
• Tarjoaa toimitiloja ja yritystontteja vuokraus- tai lunastusperiaateella
• Kehittää yritysympäristöä ja
luo edellytyksiä uusien
yritysten syntymiselle
• Tukee toimivien ja aloittavien
yritysten toimintaa
• Tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita liittyen
esim. yritysten perustamiseen, rahoittamiseen,
markkinointiin, sukupolvenvaihdoksiin, yrityksen johtamiseen ja talouden hoitoon
• Hoitaa kiinteistöjen
kaupanvahvistukset
ja lainhuudatukset
Ottakaa rohkeasti yhteyttä,
olen käytettävissänne
Vuokko Paso
toimitusjohtaja
p. 040 6328805
vuokko.paso@utajarvi.fi

P. 0400 917 217

jukkaoilinki@luukku.com
Koulutie 5 Utajärvi
Messurakennusta vastapäätä

Nyt voit katsastaa autosi Utajärvellä!

omaleipuri.fi

Utajärven
Katsastus

Muhoksen
Katsastus

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

Muhos Koivikontie 5
Puh. (08) 3117 171
Ma-pe klo 9.00-17.00

Tervetuloa!

Loput
puutarhakalusteet

Loput grillit

-30% -30%

McCulloch ajoleikkuri m/115-97t
teho 5,8 Kw
leikkuuleveys 97 cm
6-portainen
vaihteisto

1490,Makita akkuporakone 18v DDF453sye
vääntö 42/27 Nm,
kevyellä 5Ah akulla.
Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa
pitkän eliniän.

199,-

McCulloch m40-125
keräävä leikkuri

Konetien Katsastus Oy
www.avainasemat.fi

Tilintarkastaja HT ja JHT
Ekonomi, HM
Yritysjohdon asiantuntija
Senior advisor, hallituspartneri

 Grilli-kahvio
 Pizzeria
 Elintarvikkeet
 Keskioluet
kahviossa ja
ulosmyynti
 Jäätelöt
 Veikkauspalvelu
 Totopalvelu
 Kalastusluvat
 Nestekaasut
 Mobil-öljyt
 Kortti/seteliautomaatti

Jaakon Mylly
Utajärvi
puh. (08) 561 8800

Kaarina Daavittila

040 826 6588 | kaarina.daavittila@daavittila.fi

teho 1,6 Kw
leikkuuleveys 40 cm

www.daavittila.fi

199,-

Talotekniikan osaaja

Erä II-laadun
sisustuspaneelia
STP 15 x 120

0,69/jm

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

* LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
* Laadukkaat maalämpöratkaisut

Pyydä tarjous!

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

www.movitek.fi

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

