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Huutokauppakeisari huudattaa Utajärvellä
KEISARIN KESÄPÄIVÄ UTAJÄRVELLÄ 22.7.2017

Huutokauppakeisari
meklaroi
rantatontin uusille omistajille!

Pohjahinta 2 000 €

laatukunta

Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki on Keisarin Kesäpäivillä lauantaina
22.7. tv:stä tuttu vierailija.
Hän vetää torilla huutokaupan, jossa Utajärven kunnanhallituksen
päätöksen mukaan on myynnissä
muun muassa rantatontti
Keisarinrannasta. Lähtöhinta on 2000 e. Akin mukana
saapuvat Utajärvelle myös
vaimo Heli Palsanmäki ja
avioparin yrityksen monitaitoinen aputyömies Markku
Saukko.

Suomen Huutokauppakeisari on TV-4:llä viikoittain tiistaisin esitettävä suomalainen televisiosarja, jossa
seurataan Uuraisten Hirvaskankaalla sijaitsevan Palsanmäkien omistaman huutokauppayrityksen
arkea.
Palkittu ohjelma on ollut
yksi Nelosen katsotuimmista ohjelmista 2010-luvulta.
Ohjelman
päärooleissa
nähdään pariskunta Aki ja
Heli Palsanmäki, jotka etsivät joka jaksossa viikon ai-
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Kaupan ehdot
ja tontin tiedot
www.utajarvi.fi
kana ympäri Suomea jokaisen viikon perjantaina
eteenpäin huutokaupattavia
tavaroita. Heidän apulaisenaan toimii myös Utajärvelle saapuva Markku Saukko,
joka tarpeen vaatiessa korjaa
tai huoltaa kaikenlaisia huutokauppaan liittyviä asioita. Kolmannesta kaudesta alkaen ohjelmassa Aki ja Heli
ovat ostaneet mielenkiintoisia esineitä myös julkkiksilta.
Sarjan kaksi ensimmäistä

TV-julkkikset Markku Saukko, Aki ja Heli Palsanmäki ovat mukana Keisarin kesäpäivä -tapahtumassa 22.7.
kautta esitettiin Jimillä, minkä jälkeen esityskanavaksi vaihtui Nelonen. Toisen
kauden jälkeen järjestettiin
äänestys siitä, pitäisikö sarjan jatkua. Jatkoa luvattiin,
jos ohjelman Facebook-sivu
saa 30 000 tykkäystä. Määrä tuli täyteen kymmenessä
päivässä.
Uuraisilla
sijaitsevan
huutokauppahallin perusti Aki Palsanmäen isä Lauri
Palsanmäki 1980-luvun lopulla. Lauri kuoli vuonna

2006, jonka jälkeen Aki jatkoi
toimintaa yhdessä vaimonsa
Helin kanssa.
Aki Palsanmäki palkittiin vuonna 2015 Kultaisella Venlalla vuoden 2014
yleisön suosikkiesiintyjänä.
Vuonna 2015 sarja sai yleisön suosikkiohjelman Kultainen Venla -palkinnon.
Kuluneen vuoden helmimaaliskuun vaihteesta alkaen ovat menossa Suomen
Huutokauppakeisarin
6.
kauden jaksot.

Palsanmäellä riittää kysyntää, sillä kesäkuussa on
neljä huutokauppaa Uuraisten
Hirvaskankaalla.
Lisäksi he vierailevat kyläkauppa Keskisellä, Honkajoella, Rautalammilla, Lohjalla, Kauhavalla ja Oulussa
28.6. Heinäkuun alkupuolella huutokauppoja pidetään
Lokalahdella,
Puolangalla 5.7, Mäntyharjulla ja Lappeenrannassa ja lauantaina
22.7. Utajärvellä. (Lähde wikipedia)

Mökillä kellonaikaa seurataan auringosta
Utajärven uudella elokuussa
työnsä aloittavalla kunnanjohtaja Anne Sormusella on
kesämökki Utajärvellä, aivan pohjoisosassa, Pudasjärven rajalla. Anne on viettänyt siellä sukulaisten kanssa
lomia aivan pienestä pitäen.
Ensimmäiset
mökkimuistot ovat varhaislapsuudesta,
kun serkkujen kanssa leikittiin metsässä kotileikkejä.
Mökillä parasta on hiljaisuus ja luonnon läheisyys.
Aikakäsitys muuttuu, aikaa
ei seurata kellosta vaan auringosta. Illalla valvotaan
pitkään ja aamulla nukutaan
luonnollisen vuorokausirytmin mukaan niin pitkään
kuin nukuttaa. Mieluisimpia
mökkipuuhia ovat puunhalkominen, nuotiolla ruoan
laittaminen ja pihasaunassa
saunominen tuntikausia ja
uiminen, kertoo Anne.
Kun perheet ovat kasvaneet ja väkimäärä lisäänty-

nyt vävyjen ja lastenlasten
kautta, mökin käyttö on jaettu nykyisin tädin perheen
kanssa vuoroviikoin.
Tämä on hyvin toimiva
käytäntö, aika ei riitä mökin
jokaviikkoiseen käyttöön ja
siinä voi jakaa myös mökkityöt kahdelle perhekunnalle,
toteaa Anne.
Tänäkin kesänä Anne aikoo viettää kesällä aikaa mökillä ja vierailla mahdollisuuksien mukaan Utajärven
kesätapahtumissa.

Mökillä parasta on hiljaisuus ja
luonnon läheisyys. Aikakäsitys
muuttuu, aikaa ei seurata kellosta vaan auringosta, sanoo
Utajärven kesämökillään viihtyvä Utajärven uusi kunnanjohtaja Anne Sormunen.

2

Utajärven

lehti 2017

Utajärvellä katsotaan luottavaisesti tulevaisuuteen

Kyösti Juujärvi jää syksyllä eläkkeelle 30-vuotisesta kunnanjohtajan pestistään. -Tämä tervehdykseni on viimeinen, jonka teen Utajärven kunnanjohtajan roolissa.
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 ih-

misten palvelutarpeisiin sekä vahvistamaan julkisen talouden kestävyyttä.
Uudistuksen keskiössä on sosiaali- terveydenhuollon uudistus, jonka tavoitteena on kaventaa
ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja
vaikuttavuutta sekä hillitä kus-

tannusten kasvua. Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa
yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä luoda tarkoituksenmukainen työnjako valtion
aluehallinnon, maakuntien ja kuntien välille.
Maakuntauudistuksen ”sivutuotteena” myös kuntien tehtäväkenttä uudistuu. Tulevaisuuden

kuntien tärkeimmät tehtävät liittyvät lakisääteisten tehtävien – mm.
peruskoulu, kaavoitus, päivähoito
- 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. Elinvoiman
kehittämisen suuntaviivat on paalutettu kunnan elinvoimaohjelmassa. Ohjelmassa tarkastellaan elinvoiman kehittämistä strategiselta
pohjalta. Siinä luotsataan kuntaa
kohti visiota kahdeksan strategisen polun kautta. Kullekin polulle
on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet, vastuutahot, mittarit ja aikataulut. Mainitut strategiset polut liittyvät ympäristöön, virkeään
elinkeinoelämään, hyviin palveluihin, yhteisöllisyyteen, osaamiseen
ja hyvään työllisyyteen sekä hyvään maineeseen. Vahva kuntatalous on luonnollisesti perusta kehittämiselle.
Elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia lisäämällä vaikutetaan kunnan tulevaisuutta voimakkaimmin
uhkaavaan tekijään, väkiluvun vähentymiseen. Syntyvyys kunnassa
on laskenut ja muuttoliike on negatiivista. Meitä ei tietenkään lohduta, että suunnilleen kaikki maaseutukunnat ovat samassa asemassa.
Millä tavalla me kuntalai-

set, mökkiläiset mukaan luettuna voisimme vaikuttaa tilanteen
korjaamiseksi? Tätä pohditaan
parhaillaan kunnassa. Kunta on terävöittämässä organisaatiotaan siten, että elinvoima ja hyvinvointi
ovat saamassa oman valmisteluvaliokuntansa. Uuden valtuuston
aloittaessa kuntastrategian uusimisen kesän jälkeen on odotettavissa
uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi keino mökkiläisiä
koskien olisi kesämökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ja kirjojen muuttaminen sinne. Jos asia
rupeaa kiinnostamaan, kaavoitusinsinöörimme Tiia Possakka mielellään keskustelee kanssanne.
Tämä tervehdykseni on viimeinen, jonka teen Utajärven kunnanjohtajan roolissa. Vajaan kolmenkymmenen vuoden mittainen
johtajan urani Utajärven kunnan
sekä kuntalaisten palveluksessa lähenee loppuaan. Syyskuussa teen
viimeiset työpäiväni ja jään pitämään kertyneitä lomia.
Näillä sanoilla toivotan kaikille lukijoille lämmintä kesää. Nauttikaa elämästä, herätkää uteliaina
uuteen aamuun. Kokemukseni perusteella uskallan sanoa, että tämä
on yksi perusta onnelliselle elämälle.

Kyösti Juujärvi
Kunnanjohtaja

Utajärven kunnan
asukasmäärä kasvuun
Utajärven kunnan on huolehdittava asukkaiden onnellisuuden edellytyksistä, jotta asukasluku saadaan
nousuun. Kuntalaisten onnellisuus
edellyttää viisaita päätöksiä. Maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka
ilomielin haluavat asua onnellisessa
ja rauhallisessa Utajärven kunnassa.
Millä ”ajureilla” onnellisten ihmisten Utajärvi saa uusia asukkaita?
Utajärven kunnan kuntastrategian toteuttaminen perustuu hyvään
ja positiiviseen kehittämiskulttuuriin. Utajärven vision mukaan Utajärven kunta luo edellytyksiä onnelliselle elämälle. Onnellisen elämän
edellytyksiä Utajärvi edistää myös
kuntalain mukaisesti hyvinvointia
ja elinvoimaa kehittämällä.
Utajärven kunnan positiivisen
kehittämisen kulttuuri perustuu
keskustelevaan luottamuksen rakentamiseen, eri osapuolten monipuoliseen motivointiin, jatkuvaan
kunnan toimintojen uudistamiseen
ja kunnan toimintaan siten, että

Utajärven

kaikkien osapuolten kuulemisen
jälkeen saadaan mahdollisimman
hyvä yhteisymmärrys. Tässä kehittämisen prosessissa toivotaan kuntalaisten olevan mukana ja osallisena mahdollisimman hyvin ja
laajasti. Utajärven hallinto on tunnettu yksituumaisuudestaan päätöksenteossa, joka on tavoitteellisen
työn tulosta.

Onnellisuus on
voimavara
Utajärvi haluaa tarjota kuntalaisille niin laadukkaan ja onnellisen
elämän edellytykset kuin se kunnan toimilla on suinkin mahdollista. Utajärven etu on se, että kulutusjuhlat eivät tuo onnellisuutta.
Onnellisuus lisääntyy kun kulutus
vähenee. Näin on tutkittu. Onnellisuuden kehittämisen uskottavuus
paranee, kun ainakin lähes kaikki
kunnan työntekijät muuttavat Utajärvelle asumaan. Muut ihmiset

muuttavat perässä kun tieto Utajärven onnellisesta elämästä leviää.

Elinvoimaa ja hyvinvointia
lisää kuntalaisten työllä
Utajärven kunnan elinvoimaohjelma suuntaa Utajärven tulevaisuutta
laajasta näkökulmasta. Elinvoiman
kehittäminen ottaa huomioon, että
hyvä hallinto tuottaa parhaat mahdolliset edellytykset kehitykselle.
Kuntalaisten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet otetaan laajasti huomioon kaikessa uuden valmistelussa ja asiat esitellään ennen
lopullisia päätöksiä. Esittelytilaisuuksiin ja muiden vaikuttamisen
kanavien kautta toivotaan kuntalaisten osallistuvan.
Uudet teknologiat otetaan käyttöön ja ne hyödynnetään täysimääräisesti. Tiedon tulee olla helposti
ja nykyaikaisesti saatavilla päätöksen teon laadun ja vaikuttamisen
oikean suunnan varmistamiseksi.

laatukunta
Avoimuus ja selkeys ovat elinvoimaohjelman tärkeitä asioita, jotka
ohjaavat kehitystä.

Hyvinvoinnilla laaja
merkitys onnellisuuteen
Maakuntien tasolla SOTE merkitsee
kuntien työtä sairauksien ehkaisemiseksi. Kunnan kulut ovat sitä pienemmät, mitä vähemmän kuntalaiset sairastavat.
Utajärven kunta kannustaa jokaista huolehtimaan liikunnan, painonhallinnan, kulttuurin harrastamisen ja monin muin tavoin omasta
kaikenpuolisesta hyvinvoinnistaan
ja onnellisuudestaan. Itsensä toteuttaminen on tarvehierarkian korkein
aste ja se tarkoittaa sitä, että jokaisen tulisi saada toteuttaa itselleen
tärkeimpiä asioita. Kun tuota tavoitetta toteuttaessaan huolehtii myös
omasta terveydestään mahdollisimman hyvin, on onnellisen elämän
edellytykset olemassa ja kuntalai-

Utajärvi haluaa tarjota kuntalaisille niin
laadukkaan ja onnellisen elämän edellytykset kuin se kunnan toimilla on suinkin mahdollista, toteaa Asko Merilä.
sen ja kunnan tavoitteet ja tarpeet
toteutuvat.

Asko Merilä
Hallintotieteiden tohtori,
kehitysjohtaja, Utajärven kunta,

jakelu kaikkiin talouksiin utajärvellä,vaalassa, muhoksella ja oulussa alueet: knuutilankangas, patamäki, iinatti, maikkula,
heikkilänkangas, madekoski, pikkarala, patamäki. Jakelu kesäasukkaille utajärvellä. nippujakelua yrityksissä, tapahtumissa,ym.
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Sähköiset palvelut

Puusepän ja puualan artesaanin koulutuslinjat esittäytyivät kahdeksasluokkalaisille työn ja yrittäjyyden päivän alussa.

Ennakkoluulotonta yhteistyötä
oppilaitoksen kanssa
Utajärven kunta kannustaa
Utajärven nuoria puunjalostusalan opintoihin Oulun
seudun
ammattiopistossa
(OSAO). Yhteistyöllä pyritään turvaamaan osaavan
työvoiman saantia ja oman
paikkakunnan nuorille töitä Utajärven punjalostuskeskukseen.
Utajärven puunjalostuskeskus on Utajärven Mustikkakankaalla Valtatie 22:n
varrella sijaitseva puunjalostusyritysten keskittymä.
Se muodostuu yritysverkos-

tosta, johon kuuluvat keskuksen
puunjalostusalan
yritykset ja Utajärven yrityspuisto Oy yhteistyökumppaneineen.
Yhteistyö on virinnyt
Pohjois-Pohjanmaan liiton
kautta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella
osittain rahoitettavan Puutahankkeen myötä. Oulun seudun ammattiopisto on kaksi
kertaa kevään aikana vieraillut Utajärvellä esittelemässä
omia puunjalostusalan opintolinjojaan.

Ensimmäisellä
kerralla
esitystä olivat kuuntelemassa koulumme yhdeksäsluokkalaiset oppilaat – esittelyn
seurauksena kolme nuorta haki ensisijaisena opintopaikkana puualan opintoihin ammattiopistoon.
Myös kahdeksasluokkalaisille oppilaille OSAO:n
edustajat kävivät esittelemässä
opintomahdollisuuksia (kuva). Oppilaat
kuuntelivat tarkkaavaisena
mielenkiintoisen alan tuomia mahdollisuuksia. Vaik-

ka kyseessä on käsityöalan
ammatti, suurin osa tuotteista tehdään nykyisin tietokoneavusteisesti. ”Mikäli osaat
käyttää älypuhelinta, osaat
myös tehdä CNC-työstökoneille ohjelmia, joiden avulla
voidaan puusta työstää kauniita puutuotteita.”, rohkaisi
OSAO:n puualan koulutuksesta vastaava lehtori Kari
Hilla ja Jari Tolonen nuoria
kuulijoita.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Arto Seppänen p. 046 923 1183 tai yritysaktivaattori Mirja Savolainen p. 050 369 9176

Kirjaston kesäaukioloajat 15.5.-3.9.2017
Maanantai 12.00-18.00
Tiistai 10.00-15.00
Keskiviikko 10.00-15.00
Torstai 12.00-18.00
Perjantai 10.00-15.00

Lauantai suljettu
Sunnuntai suljettu
Juhlapyhien aattoina
10.00-15.00
Juhannusaattona suljettu

Utajärven
nuoriso- ja
liikuntatalo
auki 1.9. asti
ma-pe 15-20

Hallinnossa otetaan käyttöön sähköisiä järjestelmiä
ja mm. asiahallinto on yksi
hallinnon kehittämisen painopiste vuonna 2017. Tavoitteena on laatia ohjeistus asiakirjojen säilytykseen.
Arkistonmuodostussuunnitelma-/tiedonohjaussuunnitelma- (AMS/TOS) työ
käynnistettiin vuoden 2014
aikana ja jatkuu edelleen.
Tiedonohjaussuunnitelmat laaditaan kuntien yhteisen
tehtäväluokituksen
mukaisesti. Tehtävien käsittelyvaiheet (prosessit) kuvataan, jotta suunnitelmat
olisivat integroitavissa sähköiseen tiedonohjaukseen ja
sitä kautta sähköiseen arkistointiin.
Utajärven kunta on ryhtynyt pilotiksi kehittämään
markkinavuoropuhelukäytäntöjä julkisissa hankinnoissa. Tukena kehittämisessä
on hankinta-asiamiespalvelu.
Cloudia Kilpailutus on
sähköinen kilpailutusjärjestelmä, jonka avulla kunta voi
hoitaa kilpailutusprosessin
alusta loppuun, tarjouspyynnöstä hankintasopimukseen
keskitetysti ja kokonaan sähköisesti verkon yli. Palvelu
tarjoaa toimittajille turvallisen ja selkeän tavan tutustua
tarjouspyyntöihin ja jättää
tarjouksia
Tarjouspalvelu
-toimittajaportaalin kautta.
Cloudia Kilpailutus –järjestelmän rinnalla on otettu käyttöön myös Cloudia
Pienhankinta –järjestelmä,
jonka kautta pyritään jatkossa tekemään kaikki kunnan
kaikki pienhankinnat. Järjestelmä varmistaa tarjousten yhdenmukaisuuden ja
automaattisen vertailun. Järjestelmä on helppokäyttöinen ratkaisu pienhankintojen keskitettyyn hallintaan ja
seurantaan. Tavoitteena on
helpottaa yrittäjien osallistumista pienhankinta kilpailutuksiin.
Asiakkaan oletus on, että

hän saa palvelua myös virtuaalisesti ajasta ja paikasta
riippumatta. Toimistolle tullaan hoitamaan enää laajempia kokonaisuuksia. Tämän
muutoksen myötä henkilökunnan osaaminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Kun
asiakas tänä päivänä saapuu fyysisesti paikan päälle toimistoon, hän odottaa
saavansa asiantuntevaa palvelua
kokonaisvaltaisesti.
Saman virkailijan on osattava kertoa asioita laajasti ja verkostoiduttava asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Virtuaalinen asiakaspalvelu
aloitetaan osana Yhteispalvelupisteen toimintaa 2017.
Kunnan kehittämisalueisiin sähköisten hankintojen osalta kuuluu:
- aikaisempi tiedottaminen
kunnan hankinnoista yrittäjille
- julkinen hankintakalenteri
- hankintojen sähköistäminen
- tarpeen määrittelyn kehittäminen markkinavuoropuhelun avulla
- uusien hankintamenettelyjen käyttöönotto
- sopimus valvonta
- hankintakauden aikaisen
vuoropuhelun kehittäminen
- uuden hankintalain tuominen käytännön toimiin
Jatkamme webstream-palvelua kerran kuukaudessa toteutettavana toimintana.

Arja Rantanen,
hallintojohtaja

Yhteispalvelupiste palvelee 1.6.2017 alkaen ma-to 8-16, pe 8-15,
arkipyhien aattoina 8-15, os. Vanhatie 46, p. 08 5875 5701

Kesäsulkemiset
Utajärven kunnanvirasto
ja Yhteispalvelupiste
ovat suljettuna 3.-23.7.2017.
Kunnan virallinen ilmoitustaulu
siirretään kunnanviraston talo
3:n päädyssä olevaan ilmoitustauluun, os. Laitilantie 5. Asiakirjat ovat nähtävillä kirjastossa,
osoitteessa Anttilantie 13.
Keisarintien päiväkoti
Kissankulma kiinni 19.6 - 6.8.17,
Koiramäki kiinni 26.6 - 6.8.17,
Vaahteramäki kiinni 9.7 30.7.17. Huvikumpu auki koko
kesän lasten varattujen hoitoaikojen mukaan.
Varhaiskasvatuksen
esimies
Sanna Valkonen lomalla 19.6 30.7, sijaisena
Hannu Läntinen 19.6 - 23.7 ja
Eveliina Kyllönen 24.7 - 30.7.17.
Kiireelliset varhaiskasvatusasiat
numeroon 050 5213 748.

Utajärven terveysasema
Suljettuna 17.7.-13.8.2017, jolloin utajärveläisten sairaanhoitaja- ja lääkäripäivystys on virkaaikana Vaalan terveysasemalla.
Kesäsulkemisen piiriin kuuluvat vastaanotto, laboratorio,
kuntoutus, mielenterveystyö,
suun terveydenhuolto, työterveyshuolto ja neuvolat. Sulkemisen aikana osastotoiminta
ja sairaanhoitajien virka-ajan
jälkeinen päivystys jatkuvat
tavanomaiseen tapaan. Kesäsulkeminen ei koske myöskään
kotihoidon piiriin kuuluvia palveluja.
Rakennustarkastaja
on lomalla 26.6.-30.6 ja 17.7.5.8.2017. Lomajaksojen aikana
ei käsitellä rakennuslupia.
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Rokua Geopark
on ainutlaatuinen
kokonaisuus
ja Unescon
Geopark-kohde
Rokua Geopark on noin 1300 neliökilometrin suuruinen
upea alue, joka yltää Muhokselta Oulujoen vartta pitkin Oulujärvelle asti. Alueen ympäristössä näkyy jääkauden tarina:
kuinka liikkuva jää on muovannut luontoa, miten ihminen
on seurannut sulavaa jäätä ja vetäytyvää merenrantaa sekä
jättänyt oman jälkensä ympäristöön. Rokuan nykyiset maastonmuodot, kasvit ja eläimet sekä kulttuuri ovat seurausta
geologisista tapahtumista ja alueen historiasta.
Rokua on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen kokonaisuus. Rokuan peruskallio on 2,7 miljardia vuotta vanha. Sen
yläpuolella olevissa muodostumissa näkyvät selvästi vain 10
000 vuotta sitten vallinneen jääkauden merkit.

Kolme kohdetta kiteyttää Rokua Geoparkin
luonteen ja tarjonnan:
• Rokua, joka on jääkauden oppikirja ja tarjoaa erinomaiset
palvelut matkailijoille.
• Oulujokilaakso, joka on puolestaan upea maisema-alue
harvinaisine arkkitehtuurikohteineen.
• Manamansalo, joka on hieno kulttuurikohde, jolla on
myös mielenkiintoinen geologinen historia.

Utajärven
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Utajärvi, kaartoja eli muinaisia rantavalleja
ja -särkkiä, jotka kirjavoivat maisemaa
Rokualta aina Perämeren rannikolle saakka.

Lataa uusi sovellus ja tutustu
Rokua Geopark -alueeseen
uudella tavalla!

Rokua pääsi ensimmäisenä alueena Suomessa ja pohjoisimpana alueena maailmassa Unescon Geopark -kohteeksi. Tällä hetkellä verkostossa on kaikkiaan 127 kohdetta eri puolilla
maailmaa. Rokua hyväksyttiin mukaan vuoden 2010 syksyllä. Geopark-verkostoon pääsy vaatii alueelta paitsi geologista erikoisuutta myös esimerkiksi hyvin toimivia matkailupalveluja.

Rokua Geoparkissa on paljon tekemistä…
• kiireettömiä hetkiä ja luonnon hiljaisuutta upeassa
ympäristössä
• hiihtämistä, pilkkimistä, kelkkailua ja lumikenkäilyä
• patikointia, pyöräilyä, mökkeilyä, veneilyä, kalastusta,
marjastusta, sienestystä
• monipuolisia matkailu- ja kulttuuripalveluja

… ja näkemistä
• harjuja, dyynejä, suppia, lampia, mäntymetsiä ja
karukkokankaita
• maanviljelyksen leimaamia kulttuurimaisemia
• Rokuan kansallispuisto
• Oulujoki – kuuluisa lohijoki ja tervan kuljetusreitti
• Oulujärvi – Suomen neljänneksi suurin järvi isoine
selkineen ja vaihtelevine rantoineen
• Manamansalo – Suomen viidenneksi suurin sisävesistön
saari

Mobiilisovelluksen voi ladata Android–laitteille Google
Play –kaupasta ja Applen laitteille AppStoresta. Molemmat
versiot ovat ilmaisia! Sovellus toimii hyvin heikonkin internet-yhteyden alueella.

Rokua Geopark -alueeseen
on nyt entistäkin helpompi
tutustua! Voit ladata puhelimeesi mobiilisovelluksen,
jossa on kolmiulotteinen
kartta
Oulujokilaaksosta,
Rokuasta ja Manamansalosta. Karttaan on merkitty näiden maisema-alueiden merkittävimmät käyntikohteet
ja palvelut. Sovellus näyttää
kartalla myös oman sijaintisi, mikä helpottaa maastossa
liikkumista ja itseäsi kiinnostavien kohteiden löytymistä.
Kartassa on esitetty Rokua Geopark -alueen luonnon- ja kulttuuriympäristön
kohteet sekä matkailupalvelut erilaisilla symboleilla. Kutakin symbolia klikkaamalla avautuu kohteesta

otettu valokuva ja seliteteksti. Kartassa näkyvät myös
maaston korkeuserot. Sovellus näyttääkin Rokua Geopark -alueen ja sen erityislaatuiset
maastonmuodot
aivan uudella tavalla: Voit
löytää sovelluksella jopa tervahaudan korkeuserojen perusteella!
Mobiilisovellus on kehitetty Euroopan Unionin
maaseuturahaston, PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen
ja Rokua Geoparkin rahoittamalla Kyläpaikat kartalle
-hankkeella. Sovelluksen on
laatinut paltamolainen HS
Visual art, joka on tunnettu
erityisesti useiden laskettelukeskusten panoraamakartoista.

Rokuan ensimmäinen maastopyöräreitti
kulkee jääkauden muovaaman maiseman läpi

UNESCO Global Geoparks-ohjelma
• Ohjelma yhdistää alueita, joilla on ainutlaatuinen ja
kansainvälisesti merkittävä geologinen perintö ja jotka
ottavat toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen
periaatteet
• Kohteilla oltava myös merkittäviä elävän luonnon ja
kulttuurin arvoja
• Kohteita on Euroopan lisäksi muun muassa Kiinassa,
Vietnamissa, Iranissa, Etelä-Koreassa ja Malesiassa
• Eteläisin kohdealue sijaitsee Uruguayssa ja pohjoisin
Suomen Rokualla
• Geopark-verkoston jäsenet jakavat myös kokemuksia ja
parhaita käytäntöjä luonnontieteiden opetuksesta,
geologisen perinnön suojelusta ja kestävästä kehityksestä

Rokuan alueelle on avattu ensimmäinen virallinen
maastopyöräreitti.
Reitti
kulkee Rokuan harjun päällä ja on kaikkiaan 25 km pitkä. Reitiltä näkee mainiosti
Rokuan jääkauden luomat
muodot dyyneineen, jäkäläkankaineen ja mäntymetsineen. Reitin varrella on
Opastuskeskus Suppa, alueen majoitusyrityksiä, mm.
Pookivaaran näköalatorni
ja Pitkäjärven taukopaikka
Rokuan kansallispuistossa.

Rokuan reitillä on sekä
aloittelijoille että edistyneemmille harrastajille sopivia osuuksia. Reitti yhdistyy
Oulujokilaakson
Tervareitistöön, jota pitkin
on mahdollisuus ajaa Oulun kaupunkiin saakka 90
kilometrin matka. Reitin
suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat olleet mukana Rokuan alueen kunnat,
yritykset, Metsähallituksen
luontopalvelut sekä Rokua
UNESCO Global Geopark.

Utajärven
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Iso vaihde päällä Utajärvellä
Suomen luonnon päivä lauantai 20.5.2017 oli Utajärven
pyöräilijöille todellinen juhlapäivä. Silloin avattiin Rokuan ensimmäinen virallinen maastopyöräreitti. 25
kilometrin pituisen reitin
ovat yhteistyössä suunnitelleet ja toteuttaneet alueen
kunnat, yritykset, Metsähallitus ja Rokua UNESCO Global
Geopark – ja hieno siitä kuulkaa tuli! Allekirjoittanut kävi
itse työn puolesta koeajamassa koko reittiä viime syksy-

nä ja nautti ajelusta Rokuan
upeissa maisemissa todella
paljon. Tosin alla pitää olla
kunnon maastopyörä, ohuilla renkailla Rokuan hiekkamailla ei pitkälle pääse.
Reitiltä näkee Rokuan jääkauden luomat dyynit ja suppakuopat sekä alueen kuuluisat valkoisena hohtavat
poronjäkälämatot. Polkemisen voi aloittaa esimerkiksi Rokua Health&Spa:lta,
Opastuskeskus Supalta, Rokuanhovilta, tai Pookivaaran

parkkipaikalta.
Kansallispuiston alueella liikkuessasi
muistathan pysyä merkityllä
reitillä, Rokuan harjumaasto
on erittäin herkkää kulumiselle.
Reitistä on tehty laadukas
kartta, joka on ilmaiseksi jaossa ainakin Utajärven kunnan
yhteispalvelupisteessä, Opastuskeskus Supassa,
Rokuanhovilla ja Rokua
Health&Spa:lla. Kartta auttaa
suunnistuksessa ja sen kääntöpuolelta löytyy arvokasta

tietoa koskien maastopyöräilyä Rokuan alueella.
Utajärvellä on nyt pyöräilyasioissa iso vaihde päällä – tosin Rokuan mäkisessä
maastossa käyttöä on myös
pienille vaihteille… Tulehan kokemaan ainutlaatuista pyöräilyparatiisin tunnelmaa!

Vapaa-aikasuunnittelija
Thomas Virta,
Utajärven kunta

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 on 400,00 €,
kaksioista 500,00 € ja
kolmioista 700,00 €.
Joissakin tapauksissa vakuus voidaan periä kaksinkertaisena.
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: asuntotoimisto@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

Maastopyörä, kypärä, reipas mieli ja upea Rokuan
maastopyöräreitti on hallussasi.

laatukunta

www.utajarvi.fi

Keisarin lenkki 2017 -pyöräilytapahtuma
elokuussa Utajärvellä
Elokuun 12.-13. päivinä poljetaan järjestyksessään ensimmäinen Keisarin lenkki
-niminen pyöräilytapahtuma
Utajärveltä Rokualle ja takaisin.
Pituutta lenkille tulee yhteensä noin 70 km. Menomatka lauantaina ajetaan Utajärven torilta pohjoispuolen
tielle nro 8300, josta Nuojualle ja sieltä aina Rokualle
saakka sisältäen yhden välipalapysähdyksen. Perillä
Rokulla on majoittautuminen, ruokailu sekä mahdollisuus käyttää kylpylän palveluja.
Iltaohjelmassa on vapaaehtoisen elämäntapavalmentaja Ahti Aunon omakohtainen luento sekä Thomas
Virran johdattamana pieni
kävelylenkki. Lenkin aikana
tutustutaan Rokuan maastoon, Geoparkkiin sekä lopuksi vielä syödään iltapalaa
ja rauhoitutaan levolle. Sunnuntaina aamupalan jälkeen
poljemme takaisin Utajärven
torille.
Tapahtuma ei ole kilpailu eikä matkavauhti ole

niin hurja, että se estäisi ketään osallistumasta. Alaikäiset voivat osallistua tapahtumaan täysi-ikäisen huoltajan
ollessa mukana. Ahti Moilanen on lupautunut vastaamaan
liikenneturvallisuudesta huolehtien, että mm.
teiden ylitykset tapahtuvat
liikenneturvallisuutta noudattaen.
Tapahtumaidean isä on
utajärvinen harrastelijapyöräilijä Janne Jääskeläinen,
idean hän sai oman elämäntapavalmentaja Ahti Aunon
esimerkistä olla vapaaehtoisesti tekemässä työtä ihmisten liikkumisen eteen. Jääskeläinen on ollut Aunon
vetämässä elämäntapamuutosryhmässä n. kaksi vuotta sitten ja liikkuminen jäi
sen jälkeen hänelle pysyväksi elämäntavaksi ja sitä liikkumisen ilosanomaa hän haluaa olla levittämässä myös
muille kanssaihmisille.

Elämäntapavalmentaja
65 –vuotias Ahti Auno, elä-

mäntyönsä aikoinaan yrittäjänä tehnyt elämäntapavalmentaja, tulee pitämään
Rokualla liikuntapainotteisen luennon, jossa hän käy
läpi omaa suurta elämäntapamuutostaan
rapakuntoisesta miehestä huppukuntoiseksi sekä kertoo
omista uskomattomista pyöräilyreissuistaan maailmalle.
Hänen toistaiseksi pisin pyörälenkkinsä toteutui vuonna
2013, jolloin hän pyöräili yksin Alaskasta Costa Ricaan.
Matkaa kertyi huikeat noin
15 000 km.
Netissä on ilmoittautuminen käynnissä osoitteessa rokuanlenkki@gmail.com
kun kyseiseen osoitteeseen
ilmoittautuu antamalla osallistujan nimen, syntymäajan, sähköpostiosoitteensa
ja puhelinnumeronsa niin
sen jälkeen saa vastauspostilla ohjeet maksamiselle ja
tarkemmat ohjeet itse tapahtumaa varten. Ilmoittautuminen on sitova maksusuorituksen jälkeen. Tapahtumaan
otetaan mukaan sata ensimmäistä ilmoittautunutta. Hin-

taa tapahtumalla on yhteensä
75 euroa 2h huoneissa ja yhden hengen huoneissa majoittuvilta 110 euroa. Hinta

sisältää opastetun pyöräilyn,
majoittautumisen, kylpylän
käytön, ruokailun, luennon,
opastetun kävelyretken, ilta-

palan, aamupalan sekä välipalat.

Tarja Vimpari
kulttuurisihteeri

Lisätietoa tapahtumasta antaa Janne Jääskeläinen, puh: 044 208 7040 tai sähköpostilla: jannemarkus.jaaskelainen@gmail.com
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Kyläluudat suihkivat pitkin kyliä
Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlavuoden
teemaksi on valittu ”Yhdessä” eli yhdessä oleminen,
tekeminen ja kokeminen.
Utajärvellä – onnellisten ihmisten kunnassa – on syrjäkylien asujista haluttu pitää
erityistä huolta, mm. kyläseurat ovat tehneet turvallisuussuunnitelmia. Kyläluutien avulla halutaan edistää
yhteisöllisyyttä ja samalla elvyttää kyläilyperinnettä.

Luuta viikon
kuluessa seuraavaan
kyläpaikkaan
Kyläluudat on pantu kiertämään kylille; jotta ihmiset
tapaisivat toisiaan ja tekisivät siitä tavan ja jotta samalla tavatessaan he voisivat pitää huolta toisistaan.
Luudat lähetettiin matkaan
viime vuoden viimeisenä
päivänä Juhlavuoden aloitustapahtumassa. Kyläpäälliköt vastaanottivat kukin
oman kylän luudan. Toimintamalliin kuuluu, että saatuaan kyläluudan on saajan se

voidaan arvioida kyläluutaprojektin onnistumista sekä
laskea montako ihmistä sen
piirissä on tavoitettu.
Ikävä, negatiivisen sävyn omaava kyläluuta-sana
omaa nykyään positiivisen
latauksen. Kyläluudasta on
tullut iloinen asia, josta puhutaan ja ehkä sitä odotetaankin.

viikon kuluessa vietävä seuraavaan kyläpaikkaan. Luudat kiertävät kyliä ristiin rastiin kunnes lokakuun alussa
ne toimitetaan kyläpäälliköiden kautta kuntaan. Luudat
kiertävät Ahmaksella, Niskankylällä, Naamankylällä,
Sotkankylällä, Sanginkylällä, Juorkunassa, Särkijärvellä, Alakylällä, Järvikylällä ja
Utoslahti-Lahdensuussa.

Sata päivää sataan –
sata positiivista asiaa

Yksi luudista on
varattu yhdistyksille
Halutessaan yhdistykset voivat kierrättää luutaa omassa
jäsenistössään ennen kuin
luovuttaa sen seuraavalle
yhdistykselle. Tälle luudalle
on laadittu yhdessä haasteen
vastaanottaneiden toimijoiden kanssa aikataulu.
Mukana on 14 toimijaa:
Utajärven Reumayhdistys
ry., Utajärven Sydänyhdistys ry., Utajärven Eläkeliitto
ry., Hyvinvointitalon työntekijät,
Kehitysvammaisten tukiyhdistys, Utajärven
Eläkkeensaajat ry., Oulujokilaakson Luonto ry., Utajär-

Utajärven Hyvinvointitalolla työllisyyspalveluvastaava Janne
Vanninen-Vaattovaara on saanut yhdistysten kyläluudan Utajärven Eläkeliiton väeltä.
ven 4H-yhdistys, Utajärven
Eläkeläiset ry., Utajärven Kotiseutuyhdistys ry., LC Iisat,
Utajärven Vesaiset ry., Teatteri KaksKakkonen ja Lions
Club. Luuta vaihdetaan erilaisissa tilaisuuksissa: mm.
kerhoilta, ystävänpäivän tapahtuma, laskiaistapahtuma,
linnunpönttötalkoot,
tanssit, urheilukilpailut ym.
ym.
Kunkin luudan muka-

na kulkee päiväkirja, johon
merkitään mitä näissä tapaamisissa on tehty: kahviteltu, käyty kävelyllä, käyty ongella, luettu yhdessä
sanomalehteä, laulettu, tehty käsitöitä yms. yms. Kyläpäälliköt vastaavat siitä, että
päiväkirjat kuten luudatkin
palautetaan lokakuun alkupuolella kuntaan. Päiväkirjoista saadaan kerättyä materiaalia, jonka perusteella

Valtioneuvoston
kanslian
ohjeistuksen mukaan jokaisen kunnan pitäisi jollakin
tavalla viettää itsenäisyyspäivää edeltäviä sataa päivää. Utajärvellä on päätetty juhlistaa jokaista päivää.
Kunnan kotisivuilla os.
www.utajarvi.fi julkaistaan
joka päivä positiivinen asia
Utajärveltä. Asiat on kulttuurisihteeri kerännyt ihmisiltä yhdistysten illoissa,
kokouksissa ja missä vaan
missä ihmisiä on kokoontunut. Omia positiivisia asioita
voi ehdottaa vieläkin os. tarja.vimpari(a)utajarvi.fi.

Suomi 100 –status
Niin kyläluudat kuin positiiviset asiatkin ovat saaneet virallisen Suomi 100 –
statuksen. Valtioneuvoston
sihteeristö on näiden lisäksi
virallisiksi juhlavuoden tapahtumiksi Utajärveltä kelpuuttanut jo toteutetut Tasaarvon ja yhdessä tekemisen
juhlan sekä Kiertokoulun
opettajan mysteeri –pakohuoneen. Statuksen ovat
saaneet myös Erämaakirkon yhteydessä järjestettävä Syödään yhdessä –tapahtuma Juorkunan Kirkkaan
lammen äärellä (6.8.), Ahmaskosken valot (26.8.) ja
Loistava Pohjois-Pohjanmaa
–valotaideteos (11.11.).

Tarja Vimpari
kulttuurisihteeri

Kinnusen Mylly jatkaa perinteitään uudistumalla
Utajärven kuntakeskuksessa Murrontien suunnalla voi
nähdä yhden kunnan talouselämän maamerkin, Kinnusen Myllyn, jossa jalostetaan
ohraa, ruista ja vehnää jauhoiksi, ja rehuviljoja karjanrehuseoksiksi. Yritys on yhtä
aikaa hyvä esimerkki perinteiden ja uudistumisen voimasta.
Oulujokilaakso on perinteikästä maanviljelysaluetta. Vesivoimalla toimineet
lähialueiden viljaa jauhaneet myllyt ovat lopettaneet
toimintansa, tai muuttaneet
muotoaan. Utajärvellä muutokseen ja säilymiseen liittyy
vahvasti Kinnusen nimi.
Kinnulalainen Armi Kinnunen pyydettiin vuonna
1939 Utajärvelle, muuttamaan Utosjoessa toimiva vesirataskäyttöinen mylly ja
raamisaha
sähköturbiinikäyttöiseksi. Kinnusen Mylly sai vuonna 1962 alkunsa
nimellä Armi Kinnusen Mylly ja Saha. Maaseudun rakennemuutoksessa
Kinnusen
Mylly selvisi, alettuaan jo aiemmin siirtyä kauppajauha-

tukseen. Toiminta-alue jatkoi
kasvuaan, ja nykyään yrityksellä on vankka jalansija pohjoisessa Suomessa ja Ruotsissa.

Jauhoja ja rehua
pohjoisen viljasta
Kinnusten kolmas sukupolvi on jo käynyt töihin. Sisaruksista Annu Kuure toimii
talousjohtajana ja Marja-Riitta Kinnunen markkinointiviestintäpäällikkönä isoisänsä perustamassa yrityksessä.
Kuure kertoo, että Utajärvi on Kinnusen Myllyn toiminta-alueen keskiössä, sillä
pääasiallinen viljanhankintaja myyntialue on Vaasa-Joensuu-linjan pohjoispuolella.
Rehuvilja saadaan PohjoisSuomesta ja myllyvehnä sekä
-ruis Pohjanmaalta ja EteläSuomesta.
Pohjoisessa Suomessa tuholaisia ja kasvitauteja on vähän. Valoisan ja sopivan lämpimän kesän ansiosta viljasta
kasvaa korkealaatuista.
- Ilmaston lisäksi merkitystä on paljon viljelijöiden

ammattitaidolla, Kuure sanoo.
Kinnusen oma laboratorio
analysoi viljat ja valmiit tuotteet, vehnä-, ruis-, ohrajauhot
sekä EU:n luomusäädösten
mukaisesti tuotetut luomujauhot. Taikinakokeisiin käytetään ulkopuolisia laboratorioita.
Kuure kertoo, että suurin
osa Kinnusen liikevaihdosta tulee rehupuolelta. Rehumyyjät tekevät tarkkaa ruokavaliota varten erilaisia
ruokintasuunnitelmia. Esimerkiksi lypsykarjalle suunniteltu monipuolinen rehu lisää lehmien hyvinvointia ja
maidontuottoa.

Kaura mahdollinen
aluevaltaus
Kuten ennenkin, Kinnusen
Mylly suuntaa tulevaisuuteen. Uutena investointina
pohditaan kauramyllyä, joka
mahdollistaisi uuden aluevaltauksen, kauran käyttämisen elintarvikkeissa. Markkinointitutkimuksia on tehty,
ja suunnitelmat ovat niin pit-

Talousjohtaja Annu Kuure ja markkinointi-viestintäpäällikkö Marja-Riitta Kinnunen edustavat kolmatta sukupolvea isoisänsä perustamassa yrityksessä.
källä, että päätös tehdään
piakkoin.
Kaura on monipuolinen
raaka-aine. Siitä saa esimerkiksi puuroa, leipää ja keksejä, ja se on suosittu välipalapatukoissa ja muissa
välipalatuotteissa.
Kauran
kuidussa olevan beetaglukaanin on tutkitusti todettu
alentavan kolesterolia.
- Suomi on edelläkävijä
kauraleivissä, ja ensimmäistä kertaa kauran elintarvikekäyttö on Suomessa mennyt
rukiin ohi. Pohjoissuomalainen kaura on maailman laadukkainta, Marja-Riitta Kinnunen kertoo.
Nykyiselle paikalleen kasvanut Kinnusen Mylly jatkaa perinteitään uudistumalla.

Kinnusen mukaan kaura
menisi pääosin vientiin. Maailmalla kauraa ei vielä tunneta yhtä hyvin kuin Suomessa, mutta se halutaan tehdä
tunnetuksi. Terveellisyys ja
hyvinvointi ovat maailmanlaajuisia trendejä, joihin kaura sopii täydellisesti. Kun on
ruokaskandaaleja, suomalaisen tuotteen puhtaus ja turvallisuus ovat vahvuuksia.

Pysyvyyttä Utajärvelle
Armi Kinnunen kutsuttiin
Utajärvelle tekemään muutosta, ja hänen perintönsä jatkuu, kykenevänä uudistumaan.
Kinnusen Myllyn haasteena on erityisosaajien rekrytointi, miten houkutella

Utajärvelle ihmisiä, jotka sitoutuvat ja pysyvät. Kuure kertoo, että erikoisalalla
työntekijältä ei odoteta täsmäkoulutusta.
- Koulutamme itse, ja on
etu, jos on elintarvikealaan
tai viljateknologiaan liittyvä
koulutus.
Elintarviketieteitä
voi
opiskella Helsingissä, mutta
Suomessa ei kouluteta mylläreitä. Kuure kertoo, että Kinnusen Myllyltä on suoritettu
myllykoneiden valmistajan
Bühlerin myllärikoulutusta
Sveitsissä.
Nykyiselle paikalleen kasvanut Kinnusen Mylly pysyy, ja tuottaa Utajärvelle leivän aineksia.

Mika Hamari

Utajärven

Kiertävä
Leikkikenttätoiminta
12.6.-28.7. klo 10.00-12.00 sekä 12.30-14.30
Tarkoitettu 4-8-vuotiaille
Maanantai 	Putaalansaari Mikontie 3
Tiistai
	Lahdensuu Uittolenkki
Keskiviikko 	SRK-talo Pappilantie 2
Torstai
	Putaalansaari
Perjantai 	Lahdensuu
Toimintaamme
ovat leikit, pelit,
askartelut
ja mahdollisesti
pienet retket
lähimaastoon.
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Uusi Keisarintien päiväkoti
lasten silmin

Haastattelut
kirjoitti puhtaaksi
Sanna Valkonen

Päiväkodin 3 - 6 vuotiaita lapsia haastateltiin toukokuussa
2017 kysyen, mikä on kivaa
uudessa päiväkodissa ja mitä
täällä voi tehdä. 1 - 2 vuotiailtakin asiaa tiedusteltiin, mutta
vastaukset kerrottiin niin salakielisesti, että niitä oli haasteellista kirjata =) Lasten vastauksissa toistuu usein leikki
eri paikoissa ja muodoissa.
Aikuisen silmin lapset ovat
ottaneet uudet tilat sekä ulkona että sisällä hyvin omikseen.

Mikä on kivaa uudessa päiväkodissa ja mitä täällä voi tehdä?

Hyvä tietää:
- 4-8-vuotiaille,
nuoremmat vanhempien seurassa
- tarjoamme
vettä/mehua
- voi ottaa omat
eväät mukaan
- ei ennakkoon ilmoittautumisia
Huom! Klo 12.00-12.30
leikkikentällä ei ole valvontaa.
Järjestäjänä Utajärven kunta nuorisotoimi
Jukka Grip 0505381497

leik- Pikkuautoilla leikkimi- - Ulkona on myös kivaa
ihan
sta
juo
ja
a
pa
nen on kivaa.
kiä hip
n.
n las- muuten vaa
aa touhua o
iv
k
ä
ll
sä
Si
en
in
mm. leikkim
tiin
ten mielestä
it
n
ai
m
ta
itilas
ja kotileikk
ikkiruuat.
erityisesti le

iva, kun
sali on k
- Jumppa
.
mpata
siellä saa ju

- Myös oik
eaa ruokaa
kehuttiin, se o
n hyvää my
ös
aikuisten m
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- Uusitun pihan ulkoleikkivälinet, erityisesti kiikut ja
liukumäki mainittiin useassa vastauksessa. ”Kiva
käydä keinumassa.” Pihan osittainen asvaltointi sai kiitosta, koska siinä
”on hyvä ajella rattoreilla
ja pyörillä”.

Utajärven Omaleipuri leipoo isoille markkinoille

Hyvä leipä kuuluu Rokua Geoparkin ruokaperinteeseen
Utajärven Omaleipurin leipomosta tulee lounaskahvilan puolelle hyvä tuoksu.
Kahvilan puolelta voi ostaa
esimerkiksi pullia, täytekakkuja ja leipiä, vaikkapa pelkästään nautinnoksi, sillä se
maistuu hyvältä, mikä tuoksuukin.
Omaleipurin toimitusjohtaja Ali Turpeinen on ammattileipuri. Hän syntyi Iisalmen maalaiskunnassa, ja
lähti vuonna 1968 Kajaanin
kautta oppiin isoon helsinkiläiseen leipomoon, mutta
uravalinta ei ollut heti selvä. Turpeinen toimi esimerkiksi ravintolan keittiössä,
mutta leipomo vei sitten. Ali
perusti nykyisen yrityksensä vuonna 1984 Nurmijärvellä, ja yritys siirtyi sieltä
Vantaalle. Kun tytär muutti
naimisiin mentyään Utajärvelle, Turpeinen siirsi leipomon toiminnan vuonna 2012
tänne, ja asuu itse edelleen
Kirkkonummella. Kun mietitään, miten Utajärvelle saataisiin uusia yrityksiä, Omaleipurin kohdalta voidaan
siten sanoa, että joskus niitä
tulee monen valinnan, ja onnekkaan sattumankin kautta.
Turpeinen kokee Utajärven paikkana myönteiseksi,

ja yrityksen toiminta pysyy
jatkossakin täällä. Työntekijöitä on seitsemän, joista neljä on leipureita. Yritys vuokraa toimitilansa Utajärven
Yrityspuisto Oy:ltä, ja Turpeinen kertoo, että yhteistyö
sujuu erittäin hyvin.
- Yrityspuisto pitää kiinteistön hyvässä kunnossa ja
ottaa toimintaedellytykset
huomioon.
Suunnitelmissa on toimitilojen laajentaminen, ja Turpeinen puhuu asiasta mielellään, kun asia on edennyt
hieman pidemmälle.

Ruokaa ainutlaatuisesta maaperästä
Omaleipuri on rekisteröitynyt GEOfoodiin, ja sillä on
lupa käyttää esimerkiksi leipäpussissaan sen logoa, kun
vähintään puolet tuotteen
raaka-aineista on peräisin
Rokua Geoparkin alueelta.
Pohjoismaiseen GEOfoodverkostoon kuuluu UNESCO Global Geoparkeista
Rokuan lisäksi Magma Norjasta, Odsherred Tanskasta
ja Reykjanes Islannista. Ainutlaatuinen geologinen perintö antaa esimerkiksi kasveille kasvuolosuhteet, joita
ei löydy muualta, ja tämä

vaikuttaa niistä valmistettavien ruokien makuihin ja
laatuun. GEOfood haluaa
tästä syystä vaalia alueiden
ruokakulttuuria, nostamalla esille perinteisiä ruokia ja
juomia sekä niiden valmistajia.
Rokua Geopark kertoo
Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson syntytarinan,
jääkauden perinnön, johon
täällä eläneiden ihmisten
elämä on erottamattomasti
kietoutunut. Alueella on hedelmällistä viljelyseutua, ja
pohjoisen olosuhteet näkyvät viljan erinomaisena laatuna. Leipomon naapurissa
toimiva Kinnusen Mylly valmistaa jauhot toivomusten
mukaan, huomioiden sekä
korkean laadun että paikallisuuden. Kyse on todellakin
lähiruoasta, jota voi ostaa
Omaleipurin lounaskahvilasta ja joistakin alueen kaupoista.
- Lähiruoan puolesta puhutaan paljon, ja ostamalla
ilmaisee arvostuksensa, Turpeinen sanoo.

Leipää Etelä-Suomen
markkinoille
Omaleipurin suurten määrien tuotanto on automatisoi-

tu. Automaatiolinjat mahdollistavat 3000 sämpylän ja
4000 rieskan valmistamisen
tunnissa. Määriä voi verrata
siihen, että tunnissa on 3600
sekuntia.
Turpeisen mukaan leipomobisneksessä on tiukka
kilpailu. Tuotteiden paikallinen jakelu on pienten tilausten vuoksi ongelmallista. Kun valmistetaan pieniä
määriä, kustannukset nousevat, ja suuret määrät edellyttävät isoja markkinoita.
Omaleipurin tuotteiden jakelu keskittyy sen vuoksi
Etelä-Suomeen, jossa asiakas
saattaa tilata tuotetta esimerkiksi 20 000 yksikköä. Tuotteita myös viedään kolmeen
maahan.
Kontaktit juontavat juurensa ajalta ennen Utajärvelle tuloa, ja Turpeinen pitää niitä yllä aktiivisesti.
Omaleipuri on siten viljan
leipätuotteeksi jalostavassa ketjussa tärkeä, pohjoisen
tuotannon ja Etelä-Suomen
markkinat yhdistävä linkki.
Turpeinen korostaa, että rahaa pitäisi saada alueen ulkopuolelta, koska keskenään
paikallisesti vaihtamalla ei
mikään nouse. Hän kertoo
yrityksensä tulevaisuudennäkymistä, että Etelä-Suo-

Ammattileipuri Ali Turpeinen, 50 vuoden kokemuksella.
men markkinat lisääntyvät.
Turpeisen ammattiura on
jatkunut pian 50 vuotta, ja
eläkeikä on jo täyttynyt. Jatkamiseen löytyy paljon motivaatiota, kun on kontakteja.

- Eläkkeelläkin pitää tehdä jotain. En voi pelata golfia, kun olkapää ei sitä kestä,
Turpeinen naurahtaa.

Mika Hamari
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Utajärven miehet maailmalla

Markus Alahuhta työpaikallaan Coloradossa. ”Yhdeksän vuotta ulkomailla ovat vain vahvistaneet suomalaista identiteettiäni,
vaikka olen varmasti jonkin verran amerikkalaistunut siinä ajassa.”

Matti Nissinen (toinen oikealta) Suomen ja Viron ulkoministerien tapaamisessa tammikuussa. ”Kaikille oikein lämpimiä terveisiä! Mies
voi lähteä Utajärveltä, mutta Utajärvi ei lähde miehestä. Tavataan kesällä!”

Markus Alahuhta ja Matti
Nissinen ovat nelikymppisiä uraa tekeviä utajärveläisiä maailmalla. Molemmat
kirjoittivat Utajärven lukiosta 1990-luvun lopulla. Nyt
he työskentelevät ulkomailla, Markus Yhdysvalloissa ja
Matti ulkoministerin matkassa Euroopassa. ”Koen, että
Utajärvellä kasvaminen antoi
minulle kaiken, mitä tarvitsin
menestymiseen elämässä ja
maailmalla”, Markus sanoo.

Tulevaisuudessa
Markuksen perheen tavoitteena on saattaa lasten koulut
loppuun Coloradossa. Suomeen takaisin muuttaminen
on aina mielessä, jos perustutkimuksen rahoitus täällä joskus paranisi. Toisaalta
vanhimman lapsen haaveet
Suomeen
muuttamisesta
saattavat vaikuttaa suunnitelmiin. Utajärvi Markuksen
ja vaimonsa Raijan lapsuuden kotipaikkana on tärkeä.

Markus Alahuhta on asunut jo melkein kymmenen
vuoden ajan Coloradossa,
Yhdysvalloissa. Työpaikka
on National Renewable Energy Laboratory, joka on uusiutuviin energiavaroihin keskittynyt kansallislaboratorio.
Työhön kuuluu erilaisia laboratoriotöitä ja tietokonemallinnusta, ja Markus onkin
pitkälti saavuttanut lapsuuden unelmansa tiedemiehen
urasta.

Uusi apteekkari Utajärvellä

Sari Karhu on ollut Utajärven
apteekkarina viime syksystä
lähtien. Hän viihtyy työssään
hyvin.
Utajärven apteekissa vaihtui apteekkari viime syksynä,
kun Sari Karhu siirtyi apteekkari Pekka Savolaisen paikalle. Sari Karhu asuu perheineen Oulussa ja sieltä pitäen
käy töissä Utajärvellä. Noin
60 kilometrin pituinen työmatka ei tunnu pitkältä.
Apteekkari Karhu kertoi Utajärven kunnan olevan
mukavan ja vireän maalais-

pitäjän, jonka väestöstä osa
asuu useilla sivukylillä. Hän
ei vielä kovin hyvin tunne
eri kyläkulmia, mutta hänen
mielessään on ollut ajatus
käydä niihin tutustumassa
vaikkapa kesätapahtumien
yhteydessä.
Vapaa-aikana Karhu ulkoilee kahden koiransa kanssa, mökkeilee Kainuussa ja
Keski-Suomessa, käy konserteissa ja teattereissa. Hän on
syntynyt Jyväskylässä, opiskellut Kuopiossa ja viimeiset
30 vuotta asunut Oulussa.
- Apteekkialalta on kertynyt kokemusta ollessani alkuun farmaseuttina ja
sen jälkeen proviisorina.
Olen toiminut eri apteekeissa myös apteekkareiden sijaisena. Olen ollut pitkään
OSAO:ssa lääkealan opetustehtävissä ja hankkinut lisäkoulutusta muun muassa
yrittäjyydestä, Karhu kertoi
monipuolisesta työhistoriastaan.
Karhu kehuu Utajärven apteekkia viihtyisäksi työyhteisöksi, jossa työskentelee neljä
henkilöä hänen lisäkseen.
- Työntekijät ovat ammat-

titaitoisia ja kokeneita. Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri,
joten olen viihtynyt hyvin.
Monessa kodissa on lääkekaappi, jonka sisältö on
Karhun mukaan hyvä tarkistaa pari kertaa vuodessa.
Vanhentuneet lääkkeet voi
tuoda apteekkiin hävitettäväksi. Lääkekaapin sisältö
kannattaa suunnitella yhdessä apteekin henkilökunnan
kanssa. Näin voidaan ottaa
huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet ja muu mahdollinen lääkitys.
- Kodin lääkekaapissa voi
olla särky- ja kuumelääkkeitä, allergialääkkeitä, mieto kortisonivoide, ensiapuna ampiaisen ja mehiläisen
pistoon ja kyyn pureman varalle kyypakkaus. Siellä voi
olla maitohappobakteerivalmiste, ripulilääke, närästyslääke, haavanpuhdistusaine,
sidetarvikkeita ja laastaria,
apteekkari mainitsi esimerkin lääkekaapin sisällöstä.
Lisäksi kesäksi ja matkoille
kannattaa varata aurinkovoidetta, käsidesiä, kylmägeeliä ja pikakylmäpakkaus sekä
hyönteiskarkote. RR

Suomalaisuus, suomen kieli, kulttuuri sekä paikalliset
suomalaisyhteisöt ovat heille
myös tärkeitä asioita.

Utajärvi ei lähde
miehestä
Matti Nissinen valmistui
yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2004 Lapin yliopistosta. Matti suoritti
Ulkoministeriössä
diplomaattiuraan koulutta-

van kansainvälisten asiain
valmennuskurssin vuosina
2005-2006 ja työskentelee tällä hetkellä ulkoministerin
kabinetissa diplomaattiavustajana. Tehtävän päätarkoituksena on ulkoministerin
toiminnan tukeminen sekä
virkamiesten ja ministerin välisenä kontaktipisteenä toimiminen. Matti esittelee päätösasioita ministerille
ja välittää ministerin kantoja
virkakunnalle. Hän valmis-

telee ministerin ohjelmaa ja
puheita sekä osallistuu matkoille ja tapaamisiin. Matti
on luottavainen sen suhteen,
että saa jatkossakin hoidettavaksi mielenkiintoisia työtehtäviä ministeriössä ja
Suomen edustustoissa maailmalla.

Satu Grip

Utajärven Yrityspuisto Oy

auttaa nopeasti

• 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

Yrityspuisto Oy
Elinkeinojen kehittämisyhtiö
www.utajarvi.fi
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KYLÄTALAKKARI

• kiinteistönhoito • kodinremontit • nurmen leikkuut
• ulkomaalaukset • sauna- ja kylpyhuoneremontit • ym.

T:mi J. Mulari
p. 044 297 0741

Utajärven

Utajärvellä uutena
asukkaana
Tarina, jota kerromme elämästämme, vaikuttaa tulevaisuutta koskeviin ratkaisuihimme. Muistan, miten
ihailin muutaman vuoden
ikäisenä Oulun Rajakylässä pyörätien reunalla kasvavia voikukkia. Nyt 40 vuotta
myöhemmin, muutin huhtikuun alussa Oulusta Utajärvelle, pyöräilemään kylille
kulkevia teitä.
Kaipasin lapsena paljon.
En tiennyt sukuni tai Suo-

men historiaa, mutta aistin paljon sellaista, mistä ei
välttämättä puhuta ääneen.
Olen kantanut mukanani
muistoja, joille ei ole nimeä,
ja minulla on ollut tarve ottaa selvää.
Isäni ja Ahmaksella syntynyt mummuni kuolivat
30 vuotta sitten, ja en ehtinyt nähdä vaariani. Olen
aina uskonut, että minulla on myös vaarin puolelta vahvat juuret Utajärvellä,

Esivanhempieni kotikylällä, Sangin vanhalla hautausmaalla. Holapasta tuli 1800-luvulla Juorkunassa Hamari.

Kyliin vievillä teillä, pyörä kulkee, mukava nähdä.

Jokainen valinta
vaikuttaa
Muutin Utajärvelle romanttisista syistä, mutta en ajatellut vain itseäni. Olin pitkäaikaistyötön, ja minulla ei ollut
muuttaessani tiedossa töitä. Yhteisöllisyys on minulle
tärkeää, ja olen kirjoittanut ja
tehnyt vapaaehtoistyötä sen
puolesta, että kenenkään ei
tarvitsisi olla yksin.
Moni on valitettavasti
kadottanut kosketuksen itseensä ja toisiin, ja näen siinä
juurten katkeamista. Muuttovirta on kulkenut maaseudulta kaupunkeihin, idästä
länteen ja pohjoisesta etelään, ja väestö on keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja
muutamaan maakuntakeskukseen. Kerroin omalta
osaltani muuttamalla, että
myös toinen suunta on mahdollinen.
Luin ennen muuttoani
paljon Utajärvestä, ja se mitä
olen nähnyt ja jutellut ihmisten kanssa, vastaa hyvää kuvaani
yhteisöllisyydestä.
Kuten kunnan visio sanoo,
Utajärvi antaa edellytyksiä
onnelliselle elämälle. Edellytykset toteutuvat aina yksittäisten ihmisten valintojen
kautta, esimerkiksi kun tervehdimme toisiamme ja jut-

Kisapäivä maanantai, sarjat 5 v. ylöspäin, kisat alkavat klo 17.15,
ilmoittautuminen ½ tuntia aikaisemmin

10.7.
24.7.
7.8.

pikajuoksumatkat kaikille, yli 13 v. keihäs ja pituus, 11 v. ja alle pituus ja pallo
pikajuoksumatkat alle 9 v. ja 400 m yli 11 v., yli 13 v. pituus ja kuula, 11 v. ja alle
turbokeihäs/keihäs ja pituus
pikamatkat kaikille, yli 13 v. keihäs ja korkeus, 11 v. ja alle pallo ja pituus
pikajuoksumatkat alle 9 v. ja 400 m yli 11 v., yli 13 v. pituus ja kuula, 9-11 v., korkeus ja
turbokeihäs/keihäs, 7 v. ja alle pallo ja pituus
pikajuoksumatkat kaikille, yli 13 v. keihäs +korkeus, 11 v. ja alle pituus ja pallo
Utajärven Nuoriso- ja
liikuntatoimi, Utajärven
Urheilijat/ hiihto-, jääkiekkoja lentopallojaostot
Tiedustelut Kaino Rajala
p. 040 6282224 tai
Nuoriso- ja liikuntatalo
p. 050 4437582

e
l
l
i
r
u
u
j
a
t
s
i
g
n
u
p
u
a
K
n
a
a
m
a
t
n
e
k
a
r
a
t
t
u
u
s
tulevai

mutta suvussani ei ole ollut
ketään vanhempaa, jolta kysyä. Kun seurasin sukututkimusta tehdessäni Hamarin
linjaa, rippikirjat kuljettivat
minut 1800-luvun puolivälin Juorkunaan, ja se tuntui
taivaallisen hyvältä. Kävin
viime kesänä siskoni kanssa
Hamarinjärvellä, ja aavistin
jo silloin, että muutan, historiallisena paluumuuttajana,
Utajärvelle takaisin.

KESÄN YLEISURHEILUKISAT
UTAJÄRVELLÄ KIRKONKYLÄN KENTÄLLÄ

12.6.
26.6.
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Ahmaksen kalevalainen perinnekylä, runonlaulajien syvän kunnioituksen paikka.
telemme, vaikka emme vielä
tuntisikaan. Minut on otettu
täällä hienosti vastaan, niin
kuin olen itse tullut ystävänä.

Juurtuneena
tulevaisuuteen
Olen kiitollinen siitä, että
sain aloittaa toukokuussa
TyöTakomon
rinnakkaishankkeessa puolen vuoden
jakson Utajärven kunnan
projektityöntekijänä, ja pääsen myös työssä tekemään
niitä asioita, joita tulin tekemään. Tulin pienten paikkakuntien puolesta, ja välineitäni ovat polkupyörä, kynä
ja kamera.
Luonto on minulle pyhättö, ja olen aina rakastanut kansanrunoutta ja pienten kylien perinnemaisemaa.
Tunne on aina ollut niin voi-

makas, että tulevaisuuteni juurtuu entiseen. Kylät
ovat romantikolle korvaamaton aarreaitta, sellaista
Suomea, jota emme koskaan
saisi menettää. Olen jo pyöräillyt Utajärven eri puolilla oleville kylille, ja en katso
niillä vain menneeseen, vaan
myös tulevaisuuteen. Tulen
mielelläni mukaan talkoisiin
ja muuhun kyläseurojen toimintaan.
Utajärvi on runonlaulajien seutua, ja Ahmaksen
kalevalainen
perinnekylä
on samalla kunnianosoitus
meissä elävälle tradition jatkajalle. Kävin toukokuussa kiiminkiläisen ystäväni kanssa perinnekylässä,
ja hän ihmetteli, ettei ollut
kuullut niin hienosta paikasta aiemmin. Hän sanoi jälkikäteenkin paikan olleen
pyöräretkemme helmi, ja

ymmärrän hyvin häntä.
Paikka, johon on jo kauan
ollut tulossa, tuntuu sydämessä oikealta. Minun kuului tulla Utajärvelle. Jos olisin pienenä poikana nähnyt,
että saan tällä tavoin pyöräillä toukokuun iltana Naamantietä ja ihailla suon yllä
olevaa auringonlaskua, olisin tuntenut sen omakseni.
Tulin esivanhempieni jäljissä, ja tulen omaa tietäni, täällä on kaunista.
Vietämme Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlaa, ja tulevaisuuden historia
tehdään tässä ja nyt. Utajärveltä on tänään hyvää kerrottavaa, ja pidämme yhdessä huolen siitä, että niin on
myös huomenna.

Mika Hamari

Käytä kesävieraitasi
kotiseutumuseossa
Museo on avoinna 27.6. – 6.8.2017
tiistaista – perjantaihin klo 12 – 15.00 ja
sunnuntaisin 11.00 – 15.00
Muuna aikana ryhmille
sopimuksen mukaan puh. 045 855 4800
Kotiseutuyhdistyksen kotisivut osoitteessa:
https://kotiseudut.fi/utajarvi
Museossa esillä mm. Utajärven seurakunnan jalkapuu, Antti
Jurvelinin rysä ja lohiverkkoja, kuppasarvet, suutarin verstaan työvälineet, pellava loukku ja lihta, tuohisia suolapulloja.
Uusimmat esineet ovat perunajauhokone ja sutipurikka.

Museon tarinallinen opaskirja
myynnissä museolla, hinta 10 euroa.
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Utajärven kesätapahtumia 2017
Kesäkuu
9-11.6. 	Kiiminkijokimelonta, lähtö Juorkunajärveltä,
www.kiiminkijoki.fi/fi/Melonta/Kiiminkijokimelonta
su 11.6. 	Konfirmaatiomessut kirkossa klo 10.00 ja 14.00.
su 11.6. 	Impi saunoo! Maa- ja kotitalousnaiset pitävät Rokuan
	Tähtisavulla savusaunan lämpimänä klo 14.30 - 18.00.
12.-16.6. 	Lasten ja nuorten eräleirit Muhoksella.
Järj. Luonnosta käsin –hanke ja 4H.
to 15.6. 	Teija Annelin ja Kari Hartikaisen rakkausteemainen
esitys kirjastossa klo 18.00.
16.-17.6. 	Lähtevänojan yövaellus. Luonnonpäivän teema on
”rakastu kesäyöhön”. Tied. ja ennakkoilmoittautumiset
14.6. mennessä venejärjestelyjen vuoksi Tuulikki Haataja-Enkenbergille p. 0440621282.
Järj. Lähtevänojan maisemointi ja Oulujokilaakson
	Luonto, www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/606
16.-17.6. Untorock rockataan jälleenwww.untorock.com/
16.-17.6. 	Tervasoutu www.tervasoutu.fi/
su 18.6. 	Luonnonkukkien retkipäivä.
Järj. Oulujokilaakson Luonto.
17.-18.6. Jooga-Pilates leiri Rokualla
www.rokua.com/tapahtumakalenteri
17.-18.6. Rokua TrailRun Weekend
www.rokua.com/tapahtumakalenteri
ke 21.6. 	Kesäillan musiikkia kirkossa klo 19.00.
Satu Lotvonen, laulu.
pe 23.6. Juhannusaaton hartaus ja juhannuskokko
Vesitorninmäellä klo 20.00.
pe 23.6. Juhannusaaton illanvietto,
orkesteritanssit ja kokko Ahmaksen NS:n talolla.
Järj. Ahmaskylän NS.
23.-25.6. 	Tanssikansan Juhannus Rokualla.
www.rokua.com/tapahtumakalenteri
la 24.6.
Juhannustanssit ja kesäkauden avajaiset Naamankylän
Mäntyrinteellä klo 21.00 - 01.00,
Voitto Leppänen ja Duo Picardo. Liput 10 €.
Järj. Naaman Kotiseutu ry.
la 24.6.
Juhannustanssit Juorkunan Havulassa klo 21.00.
Tansseissa Kyläluudan luovutus Utajärven Eläkeläiset ry:lle.
ma 26.6. Kepparileiri Sotkan Helmessä klo 10.00 - 16.00.
Järjestää Luonnosta käsin –hanke ja 4H.
muhos.4h.fi/toiminta/leirit/kepparileiri/
ke 28.6. 	Tanssit Naaman Mäntyrinteellä,
	Tapani Nevala, klo 21.00 - 01.00. Liput 10 €.

La 22.7. Keisarin kesäpäivä
torilla klo 10-17.
- Ohjelmassa Huutokauppakeisarin
pitämä huutokauppa

- Teatteri KaksKakkosen ohjelmaa,
- Toritanssit tahdittaa Tanssiorkesteri A4.

Heinäkuu
1.-8.7.
Kotiseutuviikko
3.7.
Heppakurssi 7-11 –vuotiaille klo 10.00 - 16.00.
Järjestää Luonnosta käsin –hanke ja 4H.
ratsutila-jarmin.webnode.fi/news/
heinakuussa-junnuille-4h-kurssit/
4.7.
Heppakurssi yli 12-vuotiaille klo 10.00 - 16.00.
Järjestää Luonnosta käsin –hanke ja 4H.
ratsutila-jarmin.webnode.fi/news/
heinakuussa-junnuille-4h-kurssit/
5.-6.7. 	Nuorten reissu Särkänniemeen.
Järj. Vesaiset.
ke 12.7. Yhteislaulua torilla Lasten laulut -teema klo 18.00.
ke 12.7. Ahmaksen NS:lla orkesteritanssit klo 21.00.
Järj. Ahmaksen NS.
la 15.7. 	Naamankylän kyläpäivä klo 12.00.
la 15.7.
Juorkunan kyläpäivä klo 13.00.
la 15.7.
Orkesteritanssit Juorkunassa.
ke 19.7. ”Ukkojen” savusauna
Ahmaksen perinnekylässä klo 18.00.
ke 19.7. Yhteislaulua torilla 1930-40 –lukujen musiikki klo 18.00.
la 22.7. 	Keisarin kesäpäivä torilla klo 10-17.
Ohjelmassa Huutokauppakeisarin pitämä huutokauppa,
	Teatteri KaksKakkosen ohjelmaa,
toritanssit tahdittaa Tanssiorkesteri A4.
la 22.7. 	Tanssit Naaman Mäntyrinteellä klo 21.00 - 01.00,
Raimo Laamanen Pohjoisen tähti. Liput 10 €.
Järj. Naaman kotiseutu ry.
su 23.7. 	Kyläkirkko Naamankylän kylätalolla klo 13.00.
ke 26.7. Yhteislaulua torilla Lempi leiskuu –teemalla klo 18.00.
la 29.7.
Sangin Kylämarkkinat klo 11.00 - 14.00.
su 30.7. 	Kyläkirkko Sanginkylän Valkeisjärven rannalla klo 13.00.
su 30.7.
Pyöräilytapahtuma Vuoroin vieraissa
Ahmas-Kylmälänkylä.
ma 31.7. Elämän värit – ihmisissä, eläimissä ja maisemassa
näyttelyn avajaiset kirjastossa klo 17.30.
Heinäkuussa Utajärven Sydänyhdistys järjestää kesäteatteriretken
taikka kesäretken.
Heinäkuun ajan Arvi Korhosesta kertova näyttely on esillä
	Torimakasiinissa.
Heinäkuussa Reumayhdistyksen kesäpäivä
	Kemilässä Niskankylällä, päivä avoin.

Elokuu
su 6.8.
Erämaakirkko Juorkunassa
	Kirkaslammen rannalla klo 13.00. T
apahtuma osallistuu Syödään yhdessä - Suomi 100 –
tapahtumaan. Osallistujille tarjotaan ruoka.
su 6.8.
Särkijärven kyläseuran retki.
12.-13.8. CrossFit Camp Rokua.
www.rokua.com/tapahtumakalenteri
12.-13.8. 	Keisarin lenkki – pyöräilytapahtuma
Utajärveltä Rokualle.
su 13.8. 	Kyläkirkko Ahmaksella
kalevalaisessa perinnekylässä klo 13.00.
la 19.8.
Rokuan MTB-pyöräilytapahtuma.
www.rokua.com/tapahtumakalenteri
su 20.8.
Rokua TrailRun.
www.rokua.com/tapahtumakalenteri
ma 21.8. 	Kyläluudan vaihto LC Iisoille.
la 26.8.
Luontokonsertti Rokuan Kansallispuistossa klo15.00
Järj. Metsähallitus.
www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/357?backlink=/
haetapahtumia/q/08d350a0affb166bcf663a59cd4627fe
398bcb2f
la 26.8.
Ahmaskosken valot klo 19.00 - 22.00.
Järj. Pääjärjestäjä on Niskankylän Nuorisoseura
http://suomifinland100.fi/project/
ahmaskosken-valot-yleisotapahtuma/
la 26.8.
Utajärven Vesaisten järjestämä
koko perheelle tarkoitetut urheilukilpailut.
Ohjelmassa on myös Kyläluudan luovuttaminen Vesaisille.
su 27.8.
Venematka Oulujoella klo 12.00 alk. Niskankylällä.
	Tied. ja ilm. p. 044-0621282.
28.8.
Sata päivää sataan – joka päivä julkaistaan kunnan
sivuilla positiivinen asia Utajärveltä.
ti 29.8.
Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoron sävelhartaus
kirkossa klo 19.00.
Elokuussa Reumayhdistyksen kesäretki.

1.-8.7. Kotiseutuviikko
la 1.7. Kuvien virta Torimakasiinissa klo 13.00 - 17.00.
Mukana tapahtumassa mm. uitoista kirjoittanut
Kalevi Ollila sekä Timo Koivisto Myrskyfilmi Oy:stä.
Järj. Kuvien virta ry.
la 1.7. Juorkunan Havulassa orkesteritanssit.
ma 3.7. Kirjastossa happeninkiä,
paikalla mm. Solja Holappa esittelemässä Laitasaari-kirjaa
ja Asko Lampinen esittelemässä kirjaansa Runoja valitettavasti.
ti 4.7. Eino Leino –runolaulukonsertti
Ahmaksen Perinnekylässä klo 18.00.
Eino Leinoa tulkitsevat Jukka Lamminen - laulu, kitara, Julia Lamminen - viulu, laulu,
kitara, huilu ja Julius Rantala - lyömäsoittimet, didgeridoo.
Sateen sattuessa konsertti järjestetään Ahmaksen  NS:n talolla.
Järj. Ahmaksen kyläseura
ti 4.7. Kyläluudan vaihto
Kotiseutuyhdistykselle museolla.
ke 5.7. Yhteislaulua torilla Suomi 100 –teemalla
Utajärven Eläkkeensaajien johdolla klo 18.00.
to 6.7. Julkistetaan kirja ”Oilingin veljesten sotakirjeenvaihto 1939-1944”
Torimakasiinilla klo 14.00.
pe 7.7. Lasten toritapahtuma
ns. uudella torilla klo 17.00 - 19.30.
la 8.7. Särkijärven kylätapahtuma.
la 8.7. Tanssit Naamankylän Mäntyrinteellä
klo 21.00 - 01.00, Renne Aliset. Liput 10 € Järj. Naaman Kotiseutu ry.
la 8.7. Orkesteritanssit Juorkunan Havulassa.

Utajärven
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Näyttelyt kirjaston
Sofian Kammarissa:
6.6.-29.6. 	Tarja Pirttikosken Luonto tunteiden tulkitsijana
-näyttely. Näyttelyn avajaiset ma 5.6. klo 17.30.
Heinäkuussa Utajärven Eläkkeensaajien näyttely.
1.8.-31.8. Raili Mäntyniemen näyttely Elämän värit – ihmisissä,
eläimissä ja maisemassa. Näyttelyn avajaiset ma 31.7.
Näyttelyt Torimakasiinissa ajalla 9.6. – 6.8.:
- Paimenpojasta professoriksi - Arvi Korhonen –näyttely,
		 yläkerran iso huone.
- Utajärven Aikajana, alakerta.
- Rauta vellinä viruvi – näyttely Utajärven Särkijärvellä
		 toimineesta Kurimon ruukista, yläkerran pieni huone.

Oulun Lyseon voimisteluseura Kataja, Arvi keskirivi keskellä.

Raili Mäntyniemi Maisema Pyhätunturilta
Kotiseutumuseo on avoinna
27.6. – 6.8. ti-pe klo 12-15 ja su klo 11-15.

Paimenpojasta professoriksi
- Arvi Korhonen Näyttely Torimakasiinissä 9.6.-6.8.
Torimakasiinin yläkerran näyttely valaisee
Arvi Korhosen elämää valokuvin sekä esinein.

Tötteröbaari on avoinna
5.6.-6.8. ma-la klo 10-19 ja su klo 11-16.

Kuvien virta -jokielokuvafestivaalin
syntytarina
Kulttuuripersoonien
kohdatessa Utajärvellä, virisi
keskustelu Oulujoen esilletuomiseksi uusilla tavoilla.
Ideaksi löytyi Oulujokeen
keskittyvä jokielokuvafestivaali.
Mukaan lähtivät Utäjärven Alakyläläiset ry, Merilän Kartano, Oulujoen reitti
ry ja Oulun Elokuvakeskus
ry.
Parin vuoden kuluttua
huomattiin, että sujuvasti toimiminen vaatii oman
yhdistyksensä ja niin syntyi Kuvien virta ry. Yhdistys on kotoisin Utajärveltä ja
toivottavasti tuo oman lisänsä Utajärven kulttuuritarjontaan. Utajärven kunnalle
kiitos myönteisestä suhtautumisesta kulttuuriin.
Heti ensimmäinä toimintavuotena huomattiin koko

toiminnan valtavin haitta.
Elokuvat maksavat todella paljon. Lisäksi niiden saaminen on hankalaa. Fortum
Oy:ltä saimme käyttöön lyhytfilmejä, jotka olivat lähinnä heidän tarpeisiinsa tehtyjä mainosfilmejä. Niistä
sai kuitenkin hienoa ajankuvaa. Lisäksi ostimme filmejä
Yleisradiolta ja KaVa:lta.
Yhdistys on vuosittain
myös tehnyt jonkin sivuprojektin. Olemme mm. käyneet näyttämässä elokuvaa
Suvituulen palvelukeskuksessa, esitelleet postikortteja paikallisista maisemista,
pitäneet valokuvanäyttelyä
1920-luvun kalastuksesta ja
viimeksi esitelleet Oulujoella kaivaneita jättimäisiä kaivureita Jättikaivureiden päivässä Utajärvellä.

Arvi Heikki Korhonen syntyi Niskankylällä KangasKorholan tilalla Juho ja Liisa Korhosen vanhimmaksi
pojaksi 9. tammikuuta 1890.
Arvin lapsuus kului kuten
kaikkien aikalaistensa poikien. Työhön joutui tarttumaan jo pienellä iällä, mutta
aikaa jäi erilaisiin ajanvietteisiinkin, kuten kalastamiseen kodin vieressä vapaana
virtaavasta Oulujoesta.
Arvi kävi kansakoulua
Utajärven
kirkonkylällä.
Neljän vuoden kuluttua oli
edessä muutto Ouluun tuttavien luokse, sillä opiskelu
jatkui Oulun Lyseossa. Lyseon jälkeen Arvi matkusti
Helsinkiin ylioppilaskirjoituksiin. Saman tien hän jäi
sinne opiskelemaan histo-

riaa Helsingin yliopistoon.
Luennot pidettiin tuohon aikaan ruotsin kielellä, näistä
ajoista juontunee Arvin aitosuomalaisuus, kerrotaan
mm. että tästä johtuen Arvi
piti K.-A.Fagerholmin 60 –
vuotissyntymäpäivänä onnittelupuheen latinaksi.
Ennen lasten syntymää
Arvin seuraelämä lienee
ollut jokseenkin vilkasta.
Tuolloin ystäviin kuuluivat
monet eturivin poliitikot.
Hänen ystäviään olivat mm.
Urho ja Sylvi Kekkonen sekä
suomalaisen kansanrunouden ja mytologian tutkija, runoilija ja akateemikko Martti Haavio eli P.Mustapää ja
oululaislähtöinen runoilija
V.A.Koskenniemi. Hän kuului presidentti Paasikiven lä-

hipiiriin. Myöhemmin, lasten synnyttyä seuraelämä
jäi vähemmälle. Yhteydenpito oli vilkkainta kollegoiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Kesäajat hän vietti
tiiviisti kotiseudulla KangasKorholan tilalla, lomillaan
täällä hän harrasti tavallisia
maatalon töitä sekä valokuvausta.
Aikalaiset ovat kuvanneet hänet ihmisenä lämminsydämiseksi,
mutta
opettajana vaativaksi. Sanottavansa Arvi sanoi selkeästi ja viileästi, mutta samalla
hyvin elävästi, käyttäen osuvia kielikuvia. Tulista luonnettakin tarvittaessa löytyi.
Hän oli historiankirjoituksen tienraivaaja Suomessa, jolle sotahistoria oli keino

konkretisoida, mitä hän tarkoitti talonpoikaisella suomalaisuudella ja sen historiallisella merkityksellä.
Häntä on luonnehdittu tietyissä rajoissa pessimistiksi, mutta myös suureksi romantikoksi. Artikkeleita ja
kirjoja hän kirjoitti kymmeniä, mm. Viisi sodan vuotta
sekä Barbarossa-suunnitelma ja Suomi.
Arvi Korhonen kuoli Helsingissä 29.12.1967. Hänet
siunattiin Meilahden kirkossa, mutta haudattiin Utajärven Niskankylän hautausmaahan.
Näyttelyn avajaiset 8.6.
klo 14.00.

Tarja Vimpari
kulttuurisihteeri

Lauletaan yhdessä Torimakasiinilla

Vuoden 2017 Kuvien virta -elokuvafestivaali
on 1.7. Utajärven Torimakasiinilla.
Tervetuloa katselemaan jokielokuvia.
Kyseessä on jo kahdeksas festivaali.
Lisätietoja Facebookissa: Kuvien virta ry.
Jos sinulla on omia filmejä Oulujoesta tai
jostain siihen liittyvästä, olisimme erittäin
kiinnostuneita. Mikäli haluat mukaan
yhdistyksen toimintaan, ota yhteyttä. Lisätietoja:
Heikki Haverinen (puh.joht) 0407328611

Torimakasiinilla lauletaan jälleen heinäkuussa joka keskiviikkoilta alkaen klo 18.00. Sanat seinälle heijastaa, säestää ja laulattaa Utajärven Eläkkeensaajien porukka. Kestosuosikkien lisäksi
eri iltoina lauletaan eri teemojen mukaista musiikkia.

5.7.
12.7.
19.7.
26.7.

teemana on Suomi 100 –vuotta
teemana ovat lasten laulut
teemana on 1930- ja 1940-lukujen musiikki
lempi leiskuu eli teemana ovat rakkauslaulut.
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Lähtevänojan yövaellus Suomen luonnon juhlapäivään

Tuulikki ja Raija raunioilla, jotka kerrotaan myllyksi.

Kivet, jotka kerrotaan saareksi.

Lähtevänojan yövaellus vastaa Utajärvellä Suomi 100
–juhlavuoden
kolmannen
Luonnon päivän kutsuun
”Rakastutaan kesäyöhön”.
Kun matkaa kauniin luonnon keskellä uuteen aamuun,
lyhyen yön tunnelma jättää
lähtemättömän vaikutuksen.
Yövaelluksen
järjestää
Ahmaksen kyläseura/Lähtevänojan maisemointi Oulujokilaakson Luonto ry:n
kanssa. Kaikille avoimen ja
maksuttoman tapahtuman
ilmoittautumisaika päättyy
14.6. Venematka voi rajoittaa
osallistujien määrää. Mukaan
kannattaa ottaa kumisaappaat, sään mukainen vaatetus ja eväät, sekä omat pelastusliivit, jos mahdollista.
Lähtevänoja lähtee Ahmasjärven koillispäästä ja
laskee noin viiden kilomet-

eväitä ja Tuulikki kertoo myllyistä.
- Kosket olivat täällä voimanlähde, Lähtevänojan varressa on ollut useita myllyjä.
Vesiturbiinilla aluksi toimineen Sipolan myllyn ja sahan rakensi vuosina 1935–36
Tuulikin isä, Väinö Sipola.
Lähtevänoja padottiin, mutta
kun myllyn ja sahan toiminta loppui vuonna 1951, koski
kuohuu nyt myllyn raunioiden ohitse. - Luonto on jo pitkälle ottanut alueen takaisin,
Tuulikki sanoo.

rin päässä Oulujokeen Niskankylän kohdalla. Oppaina
toimivat Tuulikki HaatajaEnkenberg ja Raija Robinson
ovat luonnon puolestapuhujia ja kulttuurin monitoimijoita, joilla on reitin varrella
oleviin paikkoihin läheinen
suhde. Kun tarinoita kuulee
paikan päällä, historia tulee
uudelleen eläväksi.

Rauniot kerrotaan
myllyksi
Yövaellukselle
lähdetään
16.6. klo 22.00 entisen Utajärven Osuuspankin Ahmaksen konttorin pihasta
Koskenniskantie 1:stä, josta
kävellään maisemointialueen kautta parin kilometrin
matka Lähtevänojan varressa
olevalle Myllylle. Keitetään
nokipannukahvit, nautitaan

Kivet sanotaan
saareksi
Matkaa jatketaan soutamalla
pari kilometriä Lähtevänojan
alajuoksua Oulujoelle. Kun
lähestytään jokivarren avaria
maisemia, Rokuan pohjois-

Raija Robinson on hyvä luonnon puolesta puhuja.
puolelta lähteneet Kylmäojan
vedet liittyvät Lähtevänojan
kanssa. Veneestä voi ihailla
kaunista Niskankylää, jossa
on museoaittoja ja Utajärven
toiseksi vanhin, Tolpankankaan nimellä tunnettu hautausmaa.
Raija toivoo kulttuurihistoriallisesti rikkaan alueen
matkailua kehitettävän.
- Oulujokea kuljettiin matkaveneillä, ja toivon sen ajan
vielä joskus palaavan.
Rantaudutaan ihailemaan
Hövelön törmältä Liisanlahden ylle nousevaa aurinkoa,
ja Raija kertoo pinnan alta
paljastuvasta toisesta maailmasta.
- Vedessä näkyvät kivet
ovat korkein kohta Koskisaaresta, jossa isän täti Hilda
Kemilä, ”saaren Hilda”, piti

kahvilaa.
Rakennukset purettiin ja
puut kaadettiin. Kun Utasen
voimalaitoksen pato valmistui keväällä 1955, vesi nousi monta metriä, ja vanhoissa kartoissa yhä näkyvä saari
peittyi lähes näkymättömiin.
Kohta on kesällä kasveista vihreä, siinä liikkuu paljon
ahvenia ja linnut tykkäävät
tulla kiville. Joskus entinen
muistuttaa
olemassaolostaan.
- Kun kymmenisen vuotta sitten Utasella tehtiin töitä, vesi väliaikaisesti laski, ja
saari tuli näkyviin, Raija kertoo.

keminen on hieno kokemus.
Ihminen käyttää veden voimaa tarpeisiinsa, mutta ei
hallitse vettä, vaan kaikki virtaa.
Kun ihastelee luontoa,
kauneudelle tulee vastaanottavaisemmaksi, ja se saa
katsomaan yhä tarkemmin.
Positiivisen kehän ansiosta
vaellukselta tulee aivan kuin
eri ihmisenä, uudistuneena ja
puhtaana.
Kesäyöhön rakastuneille on järjestetty 17.6. klo 4.00
kuljetus lähtöpaikkaan. Lyhyt yö on juhlapäivän alku.

Mika Hamari

Rakastutaan
kesäyöhön
Raijan ja Tuulikin kanssa kul-

Ahmaskosken 100 Suomea juhlistavaa kynttilälyhtyä

Niskankylän nuorisoseuran ja yhteistyökumppaneiden edustajia suunnittelemassa Suomi 100 –juhlavuoden yleisötapahtumaa
Ahmaskosken valot.

Tapahtumapaikan kaunista maisemaa, valtatie 22:n Ahmaskosken ylittävältä sillalta katsottuna.

Tuulikki Haataja-Enkenberg esittelee tapahtuman harjoituksissa
Ahmaskosken kynttilälyhtyjä.

Utajärven Niskankylässä järjestetään 26.8. itsenäisyyden
juhlavuoden
yleisötapahtuma Ahmaskosken valot,
jossa Oulujoen virran mukana kulkevat kynttilälyhdyt kertovat, miten kuluneet
100 vuotta ovat muovanneet
ympäristöä ja muuttaneet
elämää Oulujokivarressa.
Suomen luonnon päivänä
klo 19.00 alkavaa tapahtumaa voi seurata valtatie 22:n
Ahmaskosken ylittävältä sillalta ja joen rannalta. Buffetista saa kahvia ja pikkupurtavaa. Tapahtuman järjestää
Niskankylän nuorisoseura,

miten lohijoki antoi ruokaa
ihmisille. Kuullaan myös
muisteluksia vapaana virranneesta Oulujoesta, ja Jyty-kuoron
ensiesityksenä
kaksi Ahmaskoskelle tehtyä
laulua, jotka on säveltänyt
Ahti Sepp Teija Annelin runoihin.
Kun aurinko laskee noin
klo 21, itsenäisyyden vuosia
symboloivat 100 lyhtyä lasketaan Oulujokeen Ahmaskosken niskalta. Näkymä on
kaunis.
Lyhtyjen värit edustavat
eri vaiheita Ahmaskoskel-

ki repivät räjäytystyöt olivat
valtavia.
Kun pato saatiin valmiiksi keväällä 1955, Niskankylän nuorisoseuran puheenjohtajana nyt toimiva
Tuulikki Haataja-Enkenberg
oli 9-vuotias.
- Vesi nousi kahdeksan
metriä kotitalomme kohdalla Niskankylällä.
Ahmaskoski hävisi, ja sen
loppupäässä oleva Koskisaari peittyi lähes kokonaan näkymättömiin.
- Elämisen jatkuminen oli
kuitenkin ykkösasia, kun oli

yhteistyökumppaneinaan
Ahmaskylän nuorisoseura,
Ahmaksen kyläseura, Niskan kyläyhdistys ja Utajärven Kotiseutuyhdistys.

Ahmaskosken valot
Alkajaisiksi pyöräilijät saapuvat
Ahmaskoskelle,
muistamaan koskia tärkeinä kokoontumispaikkoina.
Kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi avaa tapahtuman. Illan
aikana tervavene laskee jokea alas tervatynnyreineen
ja matkustajineen, ja muistetaan tuulastajien kautta,

la. Punainen väri kertoo sodan vuosista 1918 ja 1939–
1945. Violetti lyhty muistaa
vuoden 1920 veneonnettomuutta, jossa seitsemästä
Ahmaskoskelle lähteneestä
ihmisestä hukkui viisi. Valkoinen väri kertoo vuoteen
1955 asti vapaan joen vuosista, sininen siitä lähtien valjastetusta joesta.
Utasen voimalaitoksen
rakentaminen jakoi 1950-luvulla mielipiteet voimakkaasti kahtia. Ihmiset menettivät vanhoja kotitalojaan
veden alle, ja maisemaa rik-

puute kaikesta. Joen rakentaminen antoi työtä ja toimeentuloa, vaikka monia
asioita menetettiin lopullisesti, Tuulikki sanoo.
Nykyään myös luonnon
arvoa ajatellaan enemmän.
Tuulikki kertoo, että ruopatun joen penkkoja on madallettu, ja niille on kasvanut ja
myös istutettu puita.
- Luonto on ottanut
omansa ja peitellyt vallit
Utajärvellä.

Mika Hamari
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Kesäinen tutustumiskierros
Utajärven kylille

Kylä on alkuperäinen yhdessä asumisen muoto. Ennen elämänkumppani löytyi usein samalta
kylältä, tai ainakin melko läheltä. Kylillä oli paljon
lapsia, ja omat koulunsa. Vaikka kylätie olisi hiljainen, kylät eivät ole pelkkiä muistoja, vaan elävää
todellisuutta. Jokainen kylä ja sillä asuva ihminen
on ainutlaatuinen, ja on myös kaikkia yhdistäviä
asioita.

Kun yöt ovat valoisia, kaikki elämä piristyy, ja kaunis luonto on kylillä oma nähtävyytensä. Käydään
Utajärven Sotkan, Naaman, Sangin, Juorkunan ja
Särkijärven kylillä, ja kysytään kyläseurojen puheenjohtajilta kylien kesäisiä kuulumisia. Se, mitä
kuuluu yhdelle kylälle, ei aina kerro toisesta, mutta voi herättää halun mennä paikan päälle tutustumaan.

Kierros viidellä kylällä

nainen kalliopohjasuo.
Kylällä asuu tällä hetkellä
viitisenkymmentä ihmistä, ja
yhteishenki on hyvä. Kyläläiset pääsevät kauppaan toistensa kyydillä, tai tuovat mukanaan, mitä toinen tarvitsee.
- Ihmiset tietävät aina keneltä pyytää apua. On luja
tunne edelleen, Nikula kertoo.
Kun talkoilla rakennettu
kylätalo paloi vuonna 2004,
löytyi sisua rakentaa uusi,
ja nyt Mäntyrinne on todella tärkeä kokoontumispaikka. Naaman kotiseutu järjestää paljon tilaisuuksia, että
väki tapaisi, mm. kerhoja ja
kursseja. Kesällä on neljät orkesteritanssit, 15.7. klo 12 kyläpäivät ja 23.7. kyläkirkko
Mäntyrinteellä.
Kirkonkylältä noin kymmenen kilometriä luoteeseen
on Sotkajärvi, ja sen eteläja pohjoispuolella Sotkankylä, jolta löytyy jokivarren
maanviljelysperinnettä jatkavia tiloja. Jukka Kaiposen
mukaan Sotka on väestöltään kenties Utajärven nuorin kylä, sillä noin 130 asukkaasta on alle 15-vuotiaita
50–60. Alle kouluikäisiä on
noin 20, enemmän kuin silloin kun kyläkoulu lakkautettiin. Kaiponen uskoo, että
nuorta väkeä olisi lisää tulossa, jos sopivia rakennuspaikkoja ilmaantuisi, mahdollisesti Määtänsaareen.
Sotkankylällä voi lähteä
patikoimaan Tervareitistöllä
Oulun tai Rokuan suuntaan,
tai kävellä Kivijärven kinttupolkua pitkin Suojärvelle,
jonka rannalla on kota. Kylän kesäpäivät ovat 5.8. Rai-

Kun on tultu Utajärven kirkonkylältä Puolangantietä
vähän alle 20 kilometriä, ollaan Pohjanperän kylistä eteläisimmällä, Sangilla. Kai
Savolainen kertoo, että Sangin kyläseuralla on yli 100
jäsentä, ja kylän talkooaktiivisuus huippua. Kylän tulevaisuus näyttää hyvältä.
- Keski-ikä nousee, mutta
nuoria on muuttanut ja jäänyt kylälle, rakennetaan uusia taloja ja syntyy lapsia, Savolainen kertoo.
Kyläläiset toivottavat vastasyntyneen
tervetulleeksi rotinaperinteellä, tuomalla
taloon pullaa, kakkua ja leipää.
Sangin koululla on kaikkien Utajärven kunnan asukkaiden vapaassa käytössä
liikunta- ja kuntosali. 29.7.
klo 11–14 kyläläiset myyvät
omia tuotteitaan Sangin kylämarkkinoilla. Kirkasvetisellä Valkeisjärvellä voi pulahtaa veteen. Jos haluaa jatkaa
Puolangantietä Juorkunaan,
voi ostaa uimarannan kioskilta matkaevästä, ja jos haluaa jäädä rannalle, mennä toisena päivänä.
Juhannuksena Juorkunan
Havulassa tanssitaan, ja kerta ei jää kesän ainoaksi. Raija Tomperi kertoo, että pieni
kylä puuhastelee kaikenlaista väen harmaantuessa. Esimerkiksi keväinen vapputapahtuma toimi samalla
mökkikauden avauksena.
Juorkunassa voi käydä
15.7. Hiltusen rantakodalla
kyläpäivillä, joissa järjestetään mm. kylienvälinen soutukilpailu. 6.8. on Kirkaslam-

men rannalla erämaakirkko.
Jumalanpalveluksen jälkeen
Syödään yhdessä Suomi 100
–tapahtumassa. Kirkaslammen laavulta pääsee luontopolkua pitkin Olvassuon
luonnonpuiston lintutornille.
Kymmenisen kilometriä
Juorkunan itäpuolella, Särkijärvellä, 102 asukkaan keskiikä on yli 65 vuotta, ja yhteisöllisyys tulee positiivisesti
esille erilaisissa tapahtumissa.
- On esimerkiksi hyvinvointitansseja ja seuroja, ja
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna tehdään retki
alle 200 km päässä olevaan
kohteeseen, Risto Juntunen
kertoo.
Kesä- ja talvitapahtumissa
käy yleensä noin 250 ihmistä. Illalla 7.7. on kalastuskilpailu, ja seuraavana päivänä
kesätapahtuma, jossa on 44.
ympärijuoksu. Kurimonkoskella voi käydä katsomassa
luontoa ja Kurimon ruukin
jäännöksiä.
Kylätalon toiminta on turvattu noin kymmeneksi vuodeksi. Juntunen uskoo ja toivoo tulevien sukupolvien
vievän toimintaa eteenpäin,
mutta jos nuorempia kyläläisiä ei tule, kehitys on huolestuttavampaa.
Vaihdetaan tietä ja lähdetään kirkonkylältä itään, 18
kilometriä pitkälle Naamankylälle, jonka ensimmäiset
asukkaat tulivat Kortejärven
rantaan. Mirja Nikula kertoo kylän olevan marjamaata. Soilta löytyy luonnosta
kiinnostuneelle nähtävää, sillä Tolkansuolla on paljon lintuja, ja Säippäsuo on harvi-

Mirja Nikula: ”Pidetään kylät elävinä ja toimivina, niitä ei voi lakkauttaa. Tulee uusia ihmisiä, jotka kaipaavat rauhaa.”

tatiellä.
Tutustumiskierros päättyy, mutta matkaa kannattaa
jatkaa, Utajärven päästä päähän, yhtäkään kylää unohtamatta. Kirkonkylän eteläpuolella on esimerkiksi Ahmas,
jossa esitellään valtakunnallisena Avoimet Kylät –päivänä
10.6. klo 10–16 kalevalaista
perinnekylää Suomi 100 –tapahtumassa.

Yhteistyössä
elävillä kylillä
Kaikki edellä mainitut arviot kylien väkiluvusta ja ikäjakaumasta ovat kyläseurojen
puheenjohtajilta. Kyläkohtaisia väestötietoja ei saa pyydettäessä, koska ne eivät ole
julkisia tietosuojan vuoksi,
ettei ketään kylällä asuvaa
voida yksilöidä.
Nähdyn ja kuullun perusteella voi sanoa, että vaikka
palvelut löytyvät kirkonkylältä, kotiin voi saada apua, ja
on mahdollista asua vielä reilusti yli 90-vuotiaana Utajärven sivukylällä. Unto-palvelulinjan autolla pääsee useilta
kyliltä käymään kerran viikossa kaupassa ja takaisin,
muutaman euron hinnalla.
Yhteisöllisyys voi kylillä hyvin, ja ihmiset pitävät
huolta toisistaan. Kaikki kylät laativat vakituisille asukkaille ja mökkiläisille tehtyjen kyselyiden pohjalta
turvallisuussuunnitelman.
Kunnan turvallisuustyöryhmän puheenjohtajana toimiva Kai Savolainen kertoo,
että kun Sanginkylällä yksin
asuva vanhus tarvitsee apua
pienissä ongelmissa, hänellä

Juorkunan positiivisen toiminnan kuva, Raija Tomperi keittämässä hernekeittoa Hyvinvointitalolla Työn ja yrittäjyyden päivänä.

Kylien tapahtumia ja nähtävyyksiä
Kesän 2017 tapahtumakalenteri löytyy mökkiläiskirjeestä. Tietoa nähtävyyksistä löytyy Utajärven InfoGIS paikkatietopalvelusta, joka löytyy
nettiosoitteesta https://www.infogis.fi/utajarvi/ Palvelussa on mm.
kartalle merkittyjä luontopolkuja. Järviä löytyy kalastuspaikkojen kohdalta. Alla on muutama poiminto kylittäin.
Sotkankylä:
- 5.8. Sotkankylän kesäpäivä Raitatiellä
- Sotkakosken möljä
-	Kivijärven kinttupolkua pitkin pääsee Suojärvelle,
jonka rannalla on kota.
Naamankylä:
- teatteriretkiä ja muuta kulttuuritoimintaa
- neljät suositut orkesteritanssit keskikesällä Mäntyrinteellä
- 15.7. klo 12 kyläpäivät, joille tulee yleensä toista sataa kävijää
- 23.7. kyläkirkko Mäntyrinteellä
-	Tolkansuolla on paljon lintuja, kaunis Säippäsuo on
harvinainen kalliopohjasuo.
Sanginkylä:
- 29.7. klo 11–14 Sangin kylämarkkinoilla kyläläiset
myyvät omia tuotteitaan
-	Sangin koululla on kaikkien Utajärven kunnan asukkaiden
vapaassa käytössä liikunta- ja kuntosali
-	Kirkasvetisen Valkeisjärven suositulla uimarannalla kioski on
auki kesäkuusta elokuuhun, tiistaista sunnuntaihin.
Juorkuna:
- 15.7. klo 13 kyläpäivät Hiltusen rantakodalla, ohjelmassa
mm. kylienvälinen soutukilpailu.
- 6.8. klo 13 erämaakirkko Kirkaslammen rannassa, yhteistyössä
	Utajärven ja Pudasjärven seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksen
jälkeen Syödään yhdessä, tapahtumalla on Suomi 100 -status.
- Kirkaslammen laavulta pääsee luontopolkua pitkin Olvassuon
luonnonpuiston lintutornille.
Särkijärvi:
- illalla 7.7. kalastuskilpailu
- 8.7. kesätapahtuma, jossa on 44. ympärijuoksu
- elokuun ensimmäisenä viikonloppuna on retki alle 200 km
päässä olevaan kohteeseen
- Kurimonkoskella on Kurimon ruukin jäännökset.

on henkilö, jolle soittaa.
Kylät tekevät turvallisuusasioissa keskenään yhteistyötä, ja sen lisäämistä pidetään
muissakin asioissa tärkeänä.
Ahmaksen kyläseuran puheenjohtaja Mika Kumpulainen sanoo, että eri kylillä
on keksitty asioita, joista voi
olla kaikille apua. Kylät käyvät myös toistensa tapahtumissa, ja ajatukseen kaikille Utajärven kylille yhteisistä
Kyläpäivistä suhtaudutaan
positiivisesti.
Kylillä on paljon mökkejä, joilla käydään ympäri
vuoden, tai etenkin kesäisin.
Esimerkiksi Sotkan- ja Sanginkylän asukasmäärä vähintään kaksinkertaistuu kesällä mökkiläisten ansiosta, ja
kylien ilme piristyy entisestään. Kyläseurojen puheen-

johtajat kertovat, että vierailut ja iloiset kohtaamiset
lisääntyvät, ja jutellessa on
hyvä tunnelma.
Mökkiläiset otetaan mielellään mukaan kaikkeen toimintaan, ja moni tuleekin ja
tuo mukanaan uusia ideoita.
Koska vapaa-ajan asukkaat
ovat tärkeitä kylien toiminnan kannalta, ja heitä on suuri osa tapahtumien kävijöistä,
kylien kuulumiset ovat monesti samalla mökkiläisten
kuulumisia. Mökeille tullaan
myös hakemaan lepoa ja hiljaisuutta. Mirja Nikula sanoo
kaikkien puolesta:
- Pidetään kylät elävinä
ja toimivina, niitä ei voi lakkauttaa. Tulee uusia ihmisiä,
jotka kaipaavat rauhaa.

Mika Hamari

Yhteisöllistä toimintaa Sanginkylällä. Hautausmaan siivoustalkoisiin osallistui 20.5. yli kymmenen ihmistä.
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Hyvinvointitalon ja Nuoriso- ja liikuntatalon kesä

Hyvinvointitalo on kaikkia varten

Utajärven
Hyvinvointitalo on kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Talolta löytyy mm.
kunnan työllistämispalvelu,
etsivä nuorisotyö, nuorten
työpaja sekä maahanmuuttotyöohjaaja. Talo toimii
myös kyläapupartion keskuspaikkana.
Talo on koko kesän auki,
rajoitetusti viikoilla 29 ja 30.
Toiminnot viettävät hiljais-

eloa, mutta työllistämispalvelun tapaamiset voi sopia
Utajärven kunnan vs. työllisyysvastaavan Janne Vanninen-Vaattovaaran kanssa,
puh. 050-438 3450.
Talolla
kokoontuvien
yleishyödyllisten yhdistysten ja harrastusryhmien toiminta on kesällä hiljaista,
mutta tilat ovat maksutta
kuntalaisten ja mökkiläisten
käytössä. Tiloja voi tiedus-

tella yhteispalvelupisteeltä.
Utajärven kunnan Oulunkaaren kotipalvelun asiakkaille järjestämä kyläapu
partioi ympäri vuoden koko
kunnan alueella.
- Kaikki ovat samassa asemassa, kun henkilöllä on kotipalvelun tarve, VanninenVaattovaara sanoo.
Avustettavia on noin 50,
ja mukaan mahtuu muutama
uusi. Apu voi olla esimerkiksi polttopuiden tekemistä,
nurmikon leikkaamista tai
keskustelemista juttukaveria
kaipaavan kanssa.

Nuokkarilla on
mukavasti vilskettä
Utajärven Nuoriso- ja liikuntatalolla eli Nuokkarilla on
Nuoriso- ja liikuntatoimes-

ta vastaavan yrittäjän Jukka Gripin arvion mukaan
arkipäivisin noin 500 kävijää, kun koulut ovat käynnissä. Kesälläkin on vilkasta.
Nuokkari on auki arkisin klo
15–20, ja lapsille ja nuorille
järjestetään paljon toimintaa
myös talon ulkopuolella.
Talon nuorisotila on
avoin
kokoontumispaikka, jossa nuoret voivat viettää aikaa aikuisen valvomassa ympäristössä. Tilassa voi
mm. pelata pelejä ja soittaa
pianoa. Kaikkien kesken vallitsee hyvä henki.
- On hienoa toimia nuorten kanssa, vuodesta 2003
lähtien nuorisopuolella yrittäjänä toiminut Grip sanoo.
Liikuntapuolen tilat ovat
kaikkien käytössä. Liikuntasalin käyttöä varten tarvitsee

vuoron.
- Kuntosalilla voi käydä
kesällä ilmaiseksi, vuoroa
varaamatta, Grip sanoo.
Lapsille tarkoitettu toiminta on maksutonta, ja
mukaan voi tulla ilmoittautumatta.
Nuokkarilla
on 6.–15.6. klo 10.30–14.30
6–11-vuotiaiden kesäkerho,
jossa askarrellaan ja leikitään. Kerhossa tarjotaan pieni välipala, allergiat huomioiden.
- Kaikki vanhemmat eivät ole ennen juhannusta
lomalla, ja lapsille on paikka, johon tulla. Viime vuonna kerhossa kävi yhteensä 83
lasta, Grip kertoo.
Nuorisotoimi
järjestää
12.6.–28.7. Saaren, Lahdensuun ja Seurakuntatalon
leikkikentällä 4–8-vuotiaille

tarkoitettua ohjattua toimintaa, jonka aikana vanhemmat voivat käydä hoitamassa asioita. Alle 4-vuotiaiden
lasten vanhemman on oltava
mukana.
Myös kesään kuuluvia
retkiä ja leirejä järjestetään.
Nuoret lähtevät 5.–6.7. Vesaisten kanssa käymään Särkänniemessä. Lasten leiri pidetään 31.7.–3.8. Juorkunan
Rekihovissa.
Hyvinvointitalon ja Nuoriso-ja liikuntatalon toiminnasta löytyy lisätietoa kunnan nettisivuilta sekä niiden
omilta Facebook-sivuilta ja
ilmoitustauluilta. Nuokkari
löytyy myös Instagramista.

Mika Hamari

Nuoriso- ja liikuntatoimesta vastaava yrittäjä Jukka Grip Nuokkarin mukavassa nuorisotilassa.

Nuoriso- ja liikuntatalon kuntosalilla voi käydä kesällä ilmaiseksi,
vuoroa varaamatta.

Mm. työllisyyspalveluita, etsivää nuorisotyötä ja kyläapua edustavaa henkilökuntaa Hyvinvointitalon edessä.

10-vuotiaan Johannan kesäloma Ahmaksella
Utajärven Ahmaksella asuvaan Koskisen perheeseen
kuuluu isä, äiti ja neljä lasta, ja lemmikkinä oleva kani.
Myös lasten mummo ja pappa asuvat samassa pihapiirissä, ja heillä on kaksi kissaa. 10-vuotias Johanna on
juuri päättänyt alakoulun
neljännen luokan. Mitä hän
aikoo tehdä kesälomalla?
Johanna on aktiivinen ja
reipas tyttö. Hän on kesällä
enimmäkseen ulkona, ja tykkää esimerkiksi pyöräillä,
rullaluistella ja hyppiä kotipihan trampoliinilla. Kodin lähellä on rullaluistelulle
yksi hyvä tieosuus, jossa asfaltti on tasaista. Ahmasjärvi
näkyy pihalta, mutta Johanna käy uimassa mieluummin muutaman kilometrin
päässä Matkajärvellä.
Johanna tykkää monen
ikäisensä tavoin huvipuistoista. Hän toivoo, että kesällä käydään Kauhavan

PowerParkissa ja Oulun SuperParkissa. Johannan äiti
Anne jää lomalle heinäkuun
puolivälin jälkeen, ja koko
perheen yhteinen loma jää
elokuun ensimmäiseen viikkoon ja viikonloppuihin.
Perhe käy ainakin lasten toisessa mummolassa, Annen
kotiseudulla Kainuussa.

Useimmat kaverit
asuvat kirkonkylällä
Utajärvellä järjestetään kesällä lapsille ja nuorille paljon toimintaa. Kuntakeskuksen Nuokkarilla on
esimerkiksi lasten kesäkerho, johon Johanna voisi ikänsä puolesta osallistua.
Anne ei usko, että Ahmaksella voisi järjestää lasten harrastustoimintaa osallistujien vähyyden vuoksi,
ja sanoo, että kylällä asuminen on valintakysymys. Hän
on asunut opiskelun aikana

kerrostalossa, ja ei voisi kuvitella, miltä tuntuisi, jos ei
olisi tilaa.
Kylillä oli ennen paljon
lapsia, mutta nyt esimerkiksi
Ahmaksella heitä on muutama. Utajärven kaikki lapset
käyvät kirkonkylällä sijaitsevaa koulua, jonne pääsee
bussilla. Kesälomalla kuljetusta ei ole. Johannan luokan
oppilaista suurin osa on kirkonkylältä, Utajärveltä, niin
kuin Johanna sanoo.
- Olisi kyllä ihan mukava
asua Utajärvellä… Kun siellä
on suurin osa kavereista, Johanna kertoo.
Johanna pyöräilee joskus yksin kirkonkylälle ja takaisin. Kormuntiestä muutaman kilometrin osuus on
päällystämätöntä.
Johanna sanoo reippaasti, että yhteensä 36 kilometrin matka
ei tunnu pitkältä.
Kylässä kasvuympäristönä on selvät vahvuuten-

sa. On turvallista, luonto on
kaikkialla lähellä, ja löytyy
tilaa liikkua. Johanna ja hänen kaltaisensa positiiviset
ja reippaat ihmisen alut keksivät kyllä tekemistä ja pärjäävät. Kun kuunnellaan lapsen toiveita, ei kuitenkaan
voi välttyä kysymykseltä,
miten kavereiden tapaamiselle voitaisiin järjestää lisää
mahdollisuuksia, myös niille lapsille, jotka eivät asu kirkonkylällä.

Mika Hamari

Johanna on aktiivinen ja reipas tyttö. Hän on kesällä enimmäkseen ulkona, ja tykkää esimerkiksi pyöräillä, rullaluistella
ja hyppiä kotipihan trampoliinilla.

Utajärven

15

lehti 2017

Mökillä Utajärvellä

Onnellinen olo ja virkeä mieli
UTAJÄRVEN
MÖKKILÄISTOIMIKUNTA
Mökkiläistoimikunta on mökkiläisten osallistumis- ja
vaikuttamisväylä ja yhteistyölinkki Utajärven kuntaan
vapaa-ajan asukkaita koskevissa asioissa. Toimikunta
nostaa esille mökkiläisten asioita ja tarpeita sekä välittää mökkiläisten näkemyksiä kunnan päättäjille. Lisäksi
toimikunta tiedottaa kunnassa olevista palveluista ja tarjoaa heille mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. Toimikunta työstää joka kevät Mökkiläiskirjeen, jolla halutaan
sekä tiedottaa mökkiläisille että innostaa heitä osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin Utajärvellä.
Lisäksi haluamme aktivoida mökkiläisiä osallistumaan
Utajärven kunnan kehittämiseen. Otamme mielellään
vastaan ideoita ja toiveita toiminnan kehittämiseksi!
Mökkiläistoimikuntaan
kuuluvat 2013-2017:
Sanginkylä Seija Leskelä, pj
seijaleskela(a)gmail.com, 040 536 8046
Yli-Utos Reijo Ylisirniö, vpj
rylisirnio(a)gmail.com, 0500 478 054
Särkijärvi Anna-Maija Jurva
aijamaija(a)gmail.com, 0400 293 006
Juorkuna Lauri Pelkonen
lauri50.pelkonen(a)gmail.com, 040 588 1813
Ahmas Jouni Kiviharju
j.kiviharju(a)gmail.com, 040 770 0797
Naamankylä Riitta Saarenpää
r.saarenpaa(a)luukku.com, 045 6390041
Rokua Raija Robinson
raija.robinson(a)kakaravaara.fi, 044 020 7097
Kunnan edustaja Hannele Karhu, hyvinvointivastaava
hannele.karhu(a)utajarvi.fi, 0500 584 506
Toivomme toimikuntaan edustajia myös niiltä kyliltä,
joista ei ole vielä edustusta.

"

METALLIROMUT

KIERRÄTYKSEEN
- romuautot, maatalouskoneet,
kuparit, kaapelit ym. ym.

Päivän hintaan noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu.
Virallinen metalliromun kierrätys.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

Siinä se on tutuissa lapsuuden
maisemissa pellon reunassa,
suurten haapojen katveessa
– oma mökki! Näillä pelloilla haravoitiin heiniä kesäisin,
poimittiin marjoja lähimetsästä ja nautittiin lapsuudesta
juoksemalla paljain jaloin.
Kului muutama vuosikymmen, kaupunkiin muutto, opiskelu, työssäkäynti ja
muu elämä kiireineen täyttivät päivät. Ajatus mökistä ei
silloin tuntunut mitenkään
ajankohtaiselta. Tuli sitten sekin päivä, jolloin synnyinseutu alkoikin tuntua maailman
tärkeimmältä paikalta. Mökkitontti löytyi suvun mailta,
perustukset valettiin ja rakennusurakka alkoi. Päätös siitä,
että minusta tulee mökkiläinen Utajärvelle oli kaiken perusta.
Pari työntäyteistä vuotta eri rakennusvaiheineen ja
välillä vastoinkäymisinineen
palkittiin sitten eräänä jouluisena päivänä, kun istahdimme aterialle oman mökkipöydän ääreen, ympärillä
lumiset puut ja korkeat kinokset. Mikä tunnelma!
Nyt 15 vuotta myöhemmin muistelen usein näitä rakennusvaiheita ja miten
paljon uurastusta se kaikki
vaatikaan. Kun istun kuistilla kahvilla, katselen kimaltelevaa järveä ja nautin luonnon
kauneudesta,
uurastuksen
vaivat ja hankaluudet häipyvät taka-alalle.
Kerrostaloasujana
kaupungissa arvostaa erityisesti luonnon läsnäoloa eri
vuodenaikoina, pihalla puuhastelua, takka- ja saunapuiden tekoa ja kasvimaan
laittoa. Sitäkin, että voi mökkitöiden lomassa pulahtaa uimaan tai vain istahtaa
nauttimaan
ympäröivästä
maisemasta.
Mökillä tuleekin vietettyä
aikaa talvella viikonloppui-

sin, loma-aikoina pidempiä
jaksoja sekä talvella että kesällä. Lyhyt välimatka kaupunkiin mahdollistaa myös
työssäkäynnin mökiltä. Jos
työ olisi luonteeltaan sellaista, jota voisi tehdä pelkästään
tietokoneella, ei kaupunkiin
tarvitsisi mennä ollenkaan.
Myös mökkiläisten oli mahdollista liittyä nopean laajakaistaverkon osakkaaksi, joka
helpottaa verkossa asiointia ja
työntekoakin.
Utajärven kunta haluaa
myös mökkiläisiä mukaan
kunnan toimintaan. Aktiivisesti toimiva mökkiläistoimikunta on yhdyssiteenä viemässä mökkiläisten asioita
kunnan päättäjien tietoon,
mutta myös jakamalla tietoa
kunnan toiminnasta ja palveluista mökkiläisille keväisin
ilmestyvässä
mökkiläiskirjeessä ja olemalla mukana erilaisissa tapahtumissa. Vaikka
mökki on monelle rauhoittumisen paikka, kunta tarjoaa
monipuolista toimintaa niin
kulttuurin kuin käytännön
asioiden parissa. Toivotaan,
että tulevaisuuden lakimuutoksen myötä mökkiläiset
voisivat olla kunnan vakituisia asukkaita ympäri vuoden.
Metsästä tuodut rangat
odottavat sahausta, katiskan
voisi käydä kokemassa tai
pyörähtää kasvimaalla. Istahdan kuitenkin hetkeksi, olo
on onnellinen ja mieli virkeä
mökkipuuhista. Tunnen kiitollisuutta esivanhemmilleni,
jotka omalla työllään mahdollistivat myös meille jälkipolville paikan, johon minä voin
tulla ja jättää oman työni tulokset tuleville sukupolville.
Mökkiläistoimikunnan puolesta toivotan kaikille aurinkoista ja
rentouttavaa kesää!

Seija Leskelä
Mökkiläistoimikunnan pj

Lianjärven rannalla
Rokuan Healt&Span lähellä

Puh. 044 020 7097
www.kakaravaara.fi

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

www.merilankartano.com
Utajärven

apteekki

Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-13
Juhannusaattona ja -päivänä sekä
heinäkuussa lauantaisin suljettu.
Vanhatie 35, 91600 UTAJÄRVI
(Osuuspankin vieressä) p. 08 542 1255
TERVETULOA!

Kaikkea kotiin:

Majoitusvaraukset matkakaupasta
Kokoustilat • Saunat • Ohjelmapalvelut • Kartat
Kalastusluvat • Pysyvä Geopark -näyttely

Keskusvaraamo Suppa

Suomen ainoa
UNESCO Geopark

Kakaravaaran loma-asunnot

• 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

oulujoki • rokua • oulujärvi

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

Isompia lomamökkejä:
www.kurttilanlomamokit.fi
Keijo Kurttila 0400 424130

EDULLINEN KODINKONELIIKE

tervetuloa
luontomatkailualueelle

www.rokuageopark.fi

-Kokoukset, juhlat, virkistyspäivät

www.utajarvenapteekki.fi

www.utacon.fi

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

Myynti ja varaukset
sales@rokuanhovi.fi
www.rokuanhovi.fi
Puh: 0105014420

Uudistunut Rokuanhovi
Savusaunantuoksuinen
elämänmakuinen nautiskelumajoitus- ja tanssipaikka
Rokuan keskellä

Haapalan maalais-

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

044 2775 889

ari.moilanen@arinkonepiste.net

GRAM FINLUX WHIRLPOOL PHILIPS WILFA LG SEVERIN

16

Remonttipalvelu
erityisesti kostean
tilan remontit
Sälekaihtimien
myynti asennettuna.

Utahalli
Puh 0500 588 080
utahalli@utanet.fi

VTT märkätilasertifikaatti

Talotekniikan osaaja

Utajärven

lehti 2017

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

Lämpötie 6,91600 Utajärvi

Joni Tervo 040 563 3346 | Simo Paavola 044 562 2701

Kaarina Daavittila

040 826 6588 | kaarina.daavittila@daavittila.fi

Ilmastoinnin huollot
Tuulilasin kiven iskemien
korjaukset

www.daavittila.fi

www.utajarvenautohuolto.fi

 Grilli-kahvio
 Pizzeria
 Elintarvikkeet
 Keskioluet kahviossa ja ulosmyynti
 Jäätelöt
 Veikkauspalvelu
 Toto -palvelu
 Kalastusluvat
 Neste-kaasut
 Mobil-öljyt
 Kortti/seteliautomaatti

Jaakon Mylly

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä
meitä

Utajärvi • puh. (08) 561 8800

Kesänlämpöisin
terveisin!

Fysioterapiapalvelut
lääkärin lähetteellä
tai ilman
Tervetuloa!

* LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
* Laadukkaat maalämpöratkaisut

Pyydä tarjous!

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

www.movitek.fi

Utajärvi Vanhatie 29 Muhos Jussilantie 2

p. 08 542 2541

p. 0400 239 495

info@fysio-center.fi

Oulu Harjapäänkatu 33

p. 0400 356536

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

www.kinnusenmylly.fi
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Meirami
Kodinrauta palvelee. Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-14

Pidennä kesää
omalla
kylpytynnyrillä!!!
Lataa

älykäs 3D-mobiilikarttasovellus

Pw Spa Classic 6 hengelle

1790,-

Kodinrauta puh. 0400 162 005 • Vanhatie 52, 91600 UTAJÄRVI

