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Paikka: Rokua Health & Spa, Kuntoraitti 2, 91670 Rokua. Hybridiosallistuminen mahdollista.

Kiertotalouden käsikirja yritysten hiili- ja resurssiviisaan liiketoiminnan tueksi

Laskuri uusiomateriaalien käytön kustannus- ja päästövaikutusten arvioimiseen

Kiertotalouden paikallisia menestystarinoita ja sovelluskohteita

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: thomas.virta@utajarvi.fi

Tarjolla aamukahvit sekä lounas. Tervetuloa!

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Kutsu

Kiertotaloudesta liiketoimintaa hiiliviisaasti
-seminaariin 2.6.2022 klo 8.30 - 13.00

Utajärven matkailu- ja
virkistysalueet yritysten ja
kuntalaisten näkökulmasta

Kuulemis- ja ideointitilaisuus
Rokuan yhteisöllisessä kokoustilassa 

Health & Span alakerrassa
Tervetuloa!

2.6.2022 klo 14.00-17.00

Lisätietoa 
www.utajarvenyrityspuisto.fi/ajankohtaista
yrityspuisto@utajarvi.fi

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
PUUKAUPASSA JA METSÄNHOIDOSSA SINUA PALVELEE

TUOMO TÖRRÖ 
0400 184 017 
lkv, julkinen  
kaupanvahvistaja

HENRI  
YLIKÖRKKÖ  
040 829 1770
AINO HYTTINEN 
040 703 9963

NIINA MATTILA 
040 660 1221 
metsäsuunnittelu, 
tila-arviot

JUKKA  
KAUPPINEN  
0440 167 100
PERTTI LAHTINEN 
0440 181 808

MIKA PÖLLÄNEN 
050 303 6823
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           www.koontiaoy.fi 

                   Toimisto avoinna 30.5.2022 alkaen arkisin klo 9.00–12.00.  

                   Muina aikoina palvelemme ajanvarauksella. 

Jokainen yrittäjä ja
yritys on tärkeä

Viime vuoden lopulla mi-
nut valittiin Utajärven Yrit-
täjien puheenjohtajaksi. 
Halukkuutta tehtävään ky-
syttiin yllättäen, ja kovas-
ti pohdin miten oma rajal-
linen aika ja jaksaminen 
riittää tehtävään. Kahden 
vuoden puheenjohtajan pes-
ti ei ole kuitenkaan ihan lä-
pihuutojuttu. Oma perhe, 
lapset, oma yritystoiminta 
ja kokoaikainen virka täyt-
tävät tehokkaasti kalente-
rin. Lisäksi olen Utajärven 
Yrityspuiston hallituksessa 
ja osallistun aktiivisesti Ro-
kua Geopark-yrittäjyysryh-
män toimintaan.  Positiivise-
na kommenttina voi todeta, 
että eipä tarvitse keksiä te-
kemistä. Jos omaa aikaa jää, 
vietän sen mieluiten per-
heen ja lasten kanssa, lii-
kun luonnossa ja kesäaikaan 
oma kasvihuone viljelyksi-
neen on mieluista puuhaa.

Viime vuosina Utajär-
ven kunnassa on ollut voi-
makas tekemisen meininki 
elinkeinojen kehittämises-
sä. Mustikkakankaan teolli-
suusalue on kehittynyt voi-
makkaasti ja Lämpötien 
varteen on suunnitelmissa 
saada uutta toimintaa. Ko-
ronavuodet ovat kuritta-

neet kovasti matkailun ke-
hittymisestä alueella, mutta 
nyt on taas nähtävillä va-
loa tunnelin päässä. Toivot-
tavasti koronavuosina saa-
vutettu kotimaanmatkailun 
lisääntyminen jatkuu ja ih-
miset matkailevat edelleen 
kotimaassa. Kannustan hyö-
dyntämään edelleen aktiivi-
sesti kaikkia lähipalveluja. 
Kotimaanmatkailu on aina 
tietynlainen perusta, johon 
myös kansainvälisen mat-
kailun kasvu perustuu: mo-
lemmat voivat hyödyntää 
samoja resursseja ja osaa-
mista.

Utajärven Yrittäjät ry 
toimii osaltaan yrittäjien 
edunvalvojana omalla alu-
eella. Kaikessa kehittämis-
huumassa kunnan päättä-
jienkin on hyvä pysähtyä 
pohtimaan pienenkin yrit-
täjän arjessa mukana kulke-
mista, ja miten tukea myös 
yksinyrittäjien menestymis-
tä. Jokainen yrittäjä ja yritys 
on tärkeä. 

Kunta voi edistää yritys-
toimintaan erityisesti mm. 
ajantasaisella kaavoituksella 
ja avoimella, vuorovaikut-
teisella keskustelulla han-
kinnoista, suunnitelmista ja 
kehittämistoimenpiteistä. 

JULKAISIJA:  Utajärven Yrittäjät ry
VASTAAVA TOIMITTAJA:   
Tiia Juntunen/Utajärven kunta
TOIMITTAJAT:  
Mika Hamari, Tiia Juntunen, Linda Juntunen

UTAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N KUSTANTAMA, 
YHTEISTYÖSSÄ UTAJÄRVEN KUNTA JA UTAJÄRVEN YRITYSPUISTO OY 

ILMOITUSMYYNTI:
Terttu Salmi/VKK-Media Oy
Heimo Turunen/VKK-Media Oy
SIVUNVALMISTUS: Katariina Niemitalo/VKK-Media Oy
PAINOPAIKKA: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

www.avainasemat.fi

Vaala (Puusepäntie 1)
Puh. 08 3117 171

Utajärvi (Hiltulantie 2)
Puh. 08 3117 171

Muhos (Koivikontie 5)
Puh. 08 3117 171
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Vaalan 
Katsastus

Utajärven 
Katsastus

Muhoksen 
Autokatsastus

Avoinna
torstaisin

9-16

Avoinna
keskiviikkoisin

9-16

Avoinna
ma-pe 9-17

la 9-13

NOSTO- JA SIIRTOPALVELU SEPPO MOILANEN
UTAJÄRVI

050 336 2288/Seppo     050 413 6770/Sauli

nostojasiirtopalvelu.com

NOSTOT JA KULJETUKSET 
VANKALLA AMMATTITAIDOLLA!

On myös muistettava, että 
kaikki arkea helpottavat 
toimet ja yleinen edunval-
vonta tulevat myös yrittä-
jyyttä: kukapa yrittäjä ei ar-
vostaisi esimerkiksi hyvää 
teidenhoitoa. 

Korona-aikana Utajär-
ven Yrittäjien yhteinen toi-
minta on ollut ymmär-
rettävästi vähäisempää. 
Kuluvan talven aikana on 
aloitettu ohjattu yrittäji-
en kuntosaliryhmä maa-
nantai-iltaisin, joka jatkaa 
kokoontumista vielä tou-
kokuussa ja jatkunee ensi 
syksyllä, ryhmään sopii li-
sää osallistujia. Otan myös 
mielelläni vastaan ideoita 
ja toiveita yhdistyksen toi-
mintaan.

Eeva-Kaisa Karhu
Puheenjohtaja, Utajärven 

Yrittäjät ry

Kunnanjohtajan terveiset
Tilinpäätöksen valmistut-
tua on ilo jälleen todeta, että 
kunnalla on takanaan toi-
minnallisesti ja taloudelli-
sesti hyvin onnistunut vuo-
si. Talous saatiin koronan 
ympäröivässä elämässä pi-
dettyä vakaalla pohjalla. Ti-
linpäätös näyttää positiivis-
ta tulosta.

Hyväksyimme viime 
vuoden viimeisessä valtuus-
ton kokouksessa uuden stra-
tegian. Strategian keskiössä 
ovat onnelliset ihmiset, hii-
liviisaat ratkaisut sekä luo-
tettavat kumppanuudet. 
Teemme edelleen asioita 
pikkuisen paremmin ja joh-
damme kuntaamme avoi-
muuden, inhimillisyyden ja 
sitoutumisen periaatteiden 
mukaisesti. Tulemme stra-
tegisten kärkihankkeiden 
kautta monipuolistamaan 
yrittämisen mahdollisuuk-
sia luomalla lähienergiatuo-
tantoympäristöjä teollisuus-
alueellemme Yrityspuisto 
Oy:n ja elinympäristöpalve-
luiden tiiviillä yhteistyöllä. 
Lisäksi satsaamme tuulivoi-
maan, kaavoitukseen, maan-
käyttöön ja matkailun 
edistämiseen sekä Oulujo-
kilaakson kuntayhteistyö-
hön. Asumisenratkaisuihin 

erityisesti vuokra-asunto-
tuotannon puolelle tulem-
me suuntaamaan voima-
varoja. Lapsiperhepaketti 
ja maahanmuuttotyö ovat 
strategisesti merkittäviä toi-
menpiteitä.  Kunnan ve-
to-ja pitovoimaratkaisu-
ja pyrimme innovatiivisesti 
laadukkaiden palveluiden 
ja harrastus-ja hyvinointi-
toimintojen myötä vahvista-
maan edelleen.  Panostam-
me myös tiiviisti edelleen 
järjestö-ja sidosryhmäyhteis-
työhön.

Olemme eläneet poikke-
usolosuhteissa jo kahden 
vuoden ajan ja oppineet elä-
mään tämän kanssa. Tämän 
lisäksi olemme kohdanneet 
Euroopassa sodan uhkaa Ve-
näjän hyökätessä Ukrainaan. 
Elämme poikkeuksellisen 
haastavaa aikaa parhaillaan. 
Olemme sitoutuneet autta-
maan ja vastaanottamaan 
apua tarvitsevia ihmisiä. 
Olemme tehneet suunnitel-
man monenlaiseen varau-
tumiseen ja teemme parasta 
aikaa työtä näiden asioiden 
eteen. Suunnitelmissa huo-
mioidaan myös kylien va-
rautuminen. Kuntana meillä 
on hyvät valmiudet reagoida 
asioihin tarvittaessa nopeas-

Anne Sormunen, kunnanjoh-
taja

tikin. Olemme varautuneet 
monenlaisiin tilanteisiin yh-
dessä sidosryhmien kanssa.

Jos teillä on mielenpäällä 
asioita, niin olkaa reilusti yh-
teydessä. Nautitaan aurin-
gon ja valomäärän lisään-
tymisestä. Valoa ja uskoa 
tulevaan tarvitsemme kaikki 
tähän hetkeen!

Voi hyvin, terveisin
Anne Sormunen,

 kunnanjohtaja
sähköposti: anne.sormunen@

utajarvi.fi, puh. 040 482 6444

”Utajärvellä saa yrittää, kasvaa, menestyä,  
epäonnistua, yrittää uudelleen ja  

luoda mahdollisuuksia onnellisuudelle ja  
tehdään tätä yhdessä pikkuisen paremmin kuin muut” 

Utajärvi –  Edellytyksiä onnellisuudelle
”pikkuisen paremmin kuin muut”

#pikkuisenparempi #utajärvi #onnellinen
#rokuageopark #vuodenretkikohde2018
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Varastotie 2, 91600 UtajärviVarastotie 2, 91600 Utajärvi
040 517 4296040 517 4296

lauriamman@gmail.com lauriamman@gmail.com 

Veistopojat OyVeistopojat Oy
Käsinveistetyt hirsirakennuksetKäsinveistetyt hirsirakennukset

Kylätalkkari 
T:mi J. Mulari 
KIINTEISTÖHUOLLOT 
KODIN REMONTIT YMS. 

044 297 0741 
kylatalkkari@gmail.com   

TIMPURITYÖT 
VESA SAARENPÄÄ, 

0400 426 580, 
vesa.saarenpaa8@gmail.com

Tmi PinoAn
0407183474

Pihapuiden kaato  Kaatokiipeily
Tonttihakkuut   Myrskytuho raivaus
Raivaustyöt Taimikonhoitotyöt

antti.pinoniemi@outlook.com

•  Kylpyhuoneremontit ja  
kuivien tilojen  
laatoitustyöt

•  VTT:n vedeneristys- 
sertifikatti

•  Kotitalousvähennys- 
kelpoinen

•  Takuutyönä

Pyydä tarjous tai ilmainen 
arviokäynti numerosta  
044 511 4146

Paikallisuus ja ekologisuus 
kulkevat käsi kädessä
Lähellä tuotettua viljaa jau-
hoiksi ja karjanrehuksi ja-
lostava Kinnusen Mylly on 
tärkeä osa alueen maatalou-
den tuotantoketjua. Toimi-
tusjohtaja Aarne Kinnunen 
kertoo, että Oulujokivarres-
sa viljaa toimittavat sekä 
nautakarjalle tehtyjä rehu-
seoksia käyttävät maatilat 
ovat yrityksen tärkeimpiä 
yhteistyökumppaneita.

– Meidän koko liikeidea-
mme on ollut alusta asti, 
että hankimme raaka-aineet 
tästä mahdollisimman lä-
heltä ja asiakkaat ovat tässä 
suhteellisen lähellä. Onhan 
se ekologista ja koko maa-
kunnan elinvoiman kan-
nalta tärkeää, että täällä tu-
lee alkutuotannosta viljaa, 
me jalostamme täällä ja sitä 
täällä myös käytetään.

Kuluttaja löytää lähiruo-
kaa paikallisista kaupois-
ta, sillä suurin osa Poh-
jois-Suomen leipomoista 
käyttää Kinnusen Myllyn 
valmistamia jauhoja.

Viime kesän viljasato oli 
huono Suomessa ja muual-
la Euroopassa. Nyt Ukrai-
nan sota on nostanut viljan 
ja muidenkin raaka-ainei-
den hinnat historiallisen 
korkealle.

– Kotimainen huoltovar-
muus nousee uuteen ar-
voon tässä muuttuvassa 
ympäristössä. Kyllä se on 
tärkeää, että siitä huolehdi-
taan, Aarne Kinnunen sa-
noo.

Kaurankuori  
käytetään  
energiaksi
Kinnusen Mylly otti uuden 
kauramyllyn käyttöön ke-
väällä 2019. Yrityksen glu-
teenittomat kauratuotteet 
ovat nouseva trendi, ja nii-
tä viedään jo 29 eri maahan.

Lähellä tuotettua viljaa jauhoiksi ja karjanrehuksi jalostava Kinnusen Mylly on tärkeä osa 
alueen maatalouden tuotantoketjua. Kauratuotteiden valmistuksessa sivuvirtana syn-
tyvää kaurankuorta polttava Nevelin lämpölaitos sijaitsee aivan kauramyllyn vieressä. 
(Kuva: Kinnusen Mylly Oy)

TAKSI
Matti Moilanen Ky

Utajärvi
TILAUKSET:
JUKKA  041 317 9606
MATTI  040 029 2164
Yleinen til.nro 0100 3020 KELA-tilaukset 0800 93377

AUTOT:
* 1+6 INVA
* 1+6 TILA-AUTO
* 1+4 FARMARI

TAKSI

VTT märkätilasertifikaatti

RAKENNUSPALVELURAKENNUSPALVELU

UTAHALLI OYUTAHALLI OY
UtajärviUtajärvi

p. 0500 588 080p. 0500 588 080
utahalli@utanet.fiutahalli@utanet.fi

Aivan kuten lähiviljan 
käyttäminen on ekologista, 
sama koskee kaurankuoren 
käyttöä energiantuotannos-
sa, sillä sitä syntyy kaura-
tuotteiden valmistuksessa 
sivuvirtana jopa kuusi mil-
joonaa kiloa vuodessa. Lo-
gistisesti ratkaisu on paras 
mahdollinen, sillä kauran-
kuorta polttava Nevelin 3,5 
megawatin lämpölaitos si-
jaitsee aivan kauramyllyn 
vieressä.

Toimitusjohtaja Aarne 
Kinnunen sanoo kumppa-
nuutta uusiutuvan energi-
anlähteen käytössä todella 
hyväksi. Nevel Oy:n vas-
tuullisuus- ja viestintäjoh-
taja Hanna Viita sanoo sa-
moin yhteistyötä hienoksi 
esimerkiksi siitä, miten teol-

lisuuden tuotantoprosessi-
en sivuvirroista voidaan ra-
kentaa kestävän kehityksen 
mukaisia kiertotalousrat-
kaisuja.

Suomen lisäksi Virossa 
ja Ruotsissa toimiva Nevel 
tekee yhteistyötä myös esi-
merkiksi Atrian, Valion ja 
Fazerin kanssa. Kierrätys 
toteutuu sananmukaisesti 
Kinnusen Myllyn kohdalla, 
sillä poltettu kaurankuori 
palautetaan höyryenergia-
na takaisin rehutehtaan ja 
kauramyllyn käyttöön.

– Tämä on sitä modernia 
kiertotalousajattelua. Pääs-
täisiin siihen, että on niin 
sanottu nollapäästötehdas 
eli kaikki mitä sieltä tulee 
ulos, pystytään hyödyntä-
mään jollakin lailla, Hanna 

Viita kertoo.
Kaurankuorta hyödyntä-

mällä Nevelin lämpölaitos 
toimittaa myös kaukoläm-
pöä Utajärvellä 50 raken-
nuksen tarpeisiin. Tämä on 
hyvin sopusoinnussa sen 
kanssa, että kiertotalous ja 
vastuullinen resurssiviisa-
us korostuvat kunnan toi-
minnassa.

– Ennen kaikkea tässä on 
pointtina minusta se, että 
kiertotalous, ekologisuus 
ja hiiliviisaus tuovat elin-
voimaa, elinympäristöjoh-
taja Petri Leskinen sanoo 
kaukolämmön tuotannossa 
tehtävästä yhteistyöstä Ne-
velin videolla Hanna Vii-
dan haastattelussa.

Mika Hamari
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Koulutettu hieroja 
Julia PinoniemiJulia Pinoniemi 

 - Klassinen hieronta 
 - Purentalihashieronta 
 - Fasciakäsittely 
 - Kinesioteippaus 

045 802 7229  
www.vello.fi/koulutettuhierojajuliap

Juhlavuotta viettävä 
Utajärven kirkko on tiekirkkona 

opastetusti avoinna ajalla 
3.7.- 14.8.2022 

ti-pe klo 12-15 ja su 11-15. 

Utajärven kirkko 
260 vuotta

Kirkon vieressä oleva kotiseutumuseo on samanaikaisesti 
avoinna. Kirkon tapulissa on kesäkahvila, jonka tuotto 
ohjataan lähetystyölle. Utajärven kirkko on myös osa 

Oulujoen pyhiinvaellusreittiä. 

Utajärven seurakunta toivottaa kaikille kesälehden 
lukijoille siunattua ja turvallista kesää.

Sangin Kyläseura ry
Sanginkylän tapahtumat kesällä 2022
- Valkeisen Markkinat 23.7. klo 11-14

- Valkeisen Venetsialaiset 27.8.
  

Lisätietoja p. 040 960 7565

Seuraa ilmoittelua Tervareitissä ja 
somessa #sanginkyla!

Työntekijöistä välittäminen 
parantaa myös tehokkuutta
Mustikkakankaan teolli-
suusalueella kaapelinsuo-
ja-, elektro-, viemäri-, ve-
sijohto- ja teollisuusputkia 
valmistava Pipelifen Utajär-
ven tehdas on koko konser-
nin logistisesti tehokkain yk-
sikkö. Tuotettujen putkien 
määrä ylitti kahtena viime 
vuonna ensimmäistä kertaa 
tehtaan historiassa yli 10 000 
tonnia vuodessa.

Nyt öljyn maailmanmark-
kinahinnan nousu vaikuttaa 
suoraan muovituotteiden 
valmistuskustannuksiin. 
Tehtaanjohtaja Heikki Pirt-
tikoski kertoo raaka-ainei-
den hintojen ja rahtikustan-
nusten nousseen nopeassa 
tahdissa.

– Tässä on huomattavia 
kustannusnousuja tullut vii-
meisen vuoden aikana tä-
hän meidän toimintaamme. 
Olemme täällä pohjoisessa 
kaukana raaka-aineen toi-
mittajista, ja markkinatkin 
ovat Etelä-Suomessa.

Hintapiikkien tasoitta-
miseksi varastot täytettiin 
marras-helmikuussa, jolloin 
raaka-aine oli hieman edul-
lisempaa. Normaalisti se-
sonki alkaa huhtikuun lo-
pussa kaivurien päästessä 
töihin, mutta nyt jo maalis-
kuussa tehtiin myyntiennä-
tys tukkurien täyttäessä va-
rastojaan.

Laitteiden varaosien saa-
misessa menee nyt normaa-
liin verrattuna kaksin ver-
roin aikaa. Utajärven tehtaan 
kehittäminen kuitenkin jat-
kuu, ja uusia laiteinvestoin-
teja asennetaan myös nyt se-
songin aikana.

Pipelifen Utajärven tehdas on koko konsernin logistisesti tehokkain yksikkö. Tuotettujen put-
kien määrä ylitti kahtena viime vuonna ensimmäistä kertaa tehtaan historiassa yli 10 000 
tonnia vuodessa. (Kuva: Sauli Sipola)

Grilliruuat Grilliruuat Virvokket Virvokket Jäätelöt Jäätelöt 
ValkeisenValkeisen  KIOSKIKIOSKI

Matkaparkki 
Puolangantie 205, Sanginkylä 

045 131 8193

 www.yrittajat.fi/liity

Omaan  
tekemiseen  
luotetaan
Kun kustannukset nousevat, 
tehokasta tuotantoa tulisi 
edelleen tehostaa. Yksi kei-
noista on automaatio, mutta 
täysautomaattiset pakkaus-
päät ovat kooltaan niin val-
tavia, että Pipelifen tontin 
ympärillä ei ole tilaa tehdas-
hallin laajentamiseksi niitä 
varten. Myöskään työaikaa 
ei voida lisätä, sillä työnte-
kijöiden aloitteesta tuotanto 
on jo vuosien ajan pyörinyt 
taukoamatta viidessä vuo-
rossa.

Myös sillä on inhimilli-
set rajansa, kuinka paljon 23 
vakituisesta ja kymmenestä 
vuokratyöntekijästä saadaan 
raskaassa teollisuustyössä 

tehoja irti. Työssä jaksamis-
ta edistetään Pipelifen teh-
taalla esimerkiksi varhaisen 
keskustelutuen mallilla sekä 
tarjoamalla jokaiselle työn-
tekijälle mahdollisuus kym-
meneen fysikaaliseen hoi-
toon vuodessa.

– Alkuaikoina täällä oli 
suhteellisen nuori porukka, 
joka pystyi tekemään urote-
koja päivästä toiseen, mutta 
kun aika menee eteenpäin, 
tarvitaan enemmän tukitoi-
mintaa sille, että jaksetaan 
töissä. Silloin olisi parempi, 
että koneet tehostaisivat sitä 
toimintaa, Heikki Pirttikoski 
kertoo.

Aiemmin työntekijöiden 
arvokas ammattitaito siir-
tyi seuraavalle sukupolvel-
le, kun heidän lapsensa tu-
livat tehtaalle kesätöihin. 

Pirttikoski kertoo, että ny-
kyään lähialueelta on aika 
haasteellista löytää motivoi-
tunutta työvoimaa, mutta 
kiittää vuokratyöntekijöitä 
todella hyvästä asenteesta. 
Omaan tekemiseen usko-
malla voi myös näinä haas-
tavina aikoina katsoa positii-
visesti tulevaisuuteen.

– Me elämme siinä posi-
tiivisessa ajatuksessa, että 
Suomella on varaa inves-
toida rakentamiseen. Jos 
emme luottaisi tähän teke-
miseen, emme pitäisi näitä 
varastoja. Pusketaan täysil-
lä eteenpäin, luotetaan tule-
vaisuuteen ja siihen, että asi-
at ratkeavat jollakin tavalla, 
tehtaanjohtaja Heikki Pirtti-
koski kannustaa.

Mika Hamari

www.utajarvi.fi

Pyöräkuormaajatyöt, 
Kaivinkonetyöt, 

Maa-aineskuljetukset, 
Murskemyynti

0400 180 480 Juha 
0400 180 520 Hannu
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merilan.kartano@utanet.fi
050 382 0206 
Meriläntie 1,

91600 Utajärvi

www.merilankartano.com

MERILÄN 
KARTANO

TERVETULOA!

Juhli ja syö hyvin

Majoitu mukavasti

Kiinteistöhuoltotyöt 
- Taloyhtiöt
- Yritykset
- Yksityiset

Kiinteistöhuolto V. Moilanen
Utajärvi 

Puh. 041 312 1322   
kiinteistohuoltomoilanen@gmail.com

● Pienkoneiden korjausta, 
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● Pienimuotoiset maalaukset, 
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● Ajoneuvojen sähkötyöt ja 
 varustelu

044 976 8938
Lämpötie 12, 91600 Utajärvi 

poweratvmail@gmail.com
www.poweratv.fi

Karhunluola yritysideakilpailu 
huipentuu finaaliin 17.5.2022
Muhokselta lähtöisin ole-
va Karhunluola yrityside-
akilpailu järjestetään kuu-
detta kertaa. Karhunluola 
yritysideakilpailun tarkoi-
tuksena on kannustaa nuo-
ria yrittäjyyteen, synnyttää 
menestystarinoita ja lisätä 
maaseudun elinvoimaa. Kil-
pailuun on voinut osallistua 
joko yritysidealla tai yrittä-
jänä.

Avoin finaalitapahtu-
ma järjestetään 17.5.2022 klo 
17.00 Koivu ja Tähti -kult-
tuurikeskuksessa ja etäyh-
teyksillä on myös mahdollis-
ta osallistua kannustamaan 
nuoria kilpailijoita finaalis-
sa. Palkinnot kummassakin 
sarjassa ovat hulppeat sil-
lä kisassa kolmen parhaan 
joukko palkitaan seuraavas-
ti 1) 1000€ 2) 750€ ja 3) 500€

Kilpailu on jaettu kah-

teen sarjaan: a) 13-17-vuo-
tiaat ja b) 18-28-vuotiaat. 
Kummastakin sarjasta on 
valittu viisi yritysideaa fi-
naaliin.

Finalistit 13–17 
vuotiaiden  
sarjassa ovat
Kaisla Hanhisuanto, Muhos
Milja Kosola, Janika Kais-
to, Konsta Kosola, Anni 
Kaisto, Ilona Kosola, Ii
Peppi Huovinen, Karoliina 
Hiltunen, Leevi Honkanen, 
Hilda Kuisma, Utajärvi
Alisa Kangastie, Muhos
Samuel Jouppila, Liminka

18–28 vuotiaiden 
sarjassa
Oona Lehto, Oulu
Veera Impiö, Oulu
Jere Puolakka, Oulu

Heidi Mertaniemi, Muhos
Niklas Segerlöv, Oulu

Karhunluola järjestettiin 
ensimmäisen kerran Mu-
hoksen vapussa 2017. Idea 
kilpailuun on lähtenyt Mu-
hoslaisista yrittäjistä Mark-
ku Kippolasta ja Jaakko 
Räisäsestä. Muhoksen 4H 
isännöi kilpailua nyt neljät-
tä kertaa.

Kilpailu on laajentu-
nut lähes vuosittain ja tänä 

vuonna mukana ovat Ou-
lujokilaakson kunnat Mu-
hos, Utajärvi ja Vaala sekä 
Ii ja uutena kuntana Limin-
ka sekä Oulun Seudun Nuo-
riso Leader.

Lisätietoa kilpailusta 
https://muhos.4h.fi/

karhunluola/

Teksti: Tiia Juntunen

Viherrakentaminen 
on tärkeä osa kestävää rakentamista

ViherRakennus Oy:n toimin-
ta rakennusalalla on laajen-
tunut vuosien varrella tasai-
sesti sekä palveluiden että 
alueellisen kattavuuden osal-
ta. Kun toimitusjohtaja Keijo 
Sakaranaho perusti yrityk-
sen Utajärvellä vuonna 1987, 
aloitettiin paikallisten koh-
teiden viher- ja piharakenta-
misella. Nykyään rinnalle on 
tullut myös kiinteistöjen sa-
neeraus- ja rakennusurakoin-
tia, ja Oulun ohella löytyy 
toinen toimipiste Vantaalta.

Rakentaminen alkaa hy-
vin tehdyillä maanraken-
nustöillä, jotka luovat pohjan 
niin pienemmälle kuin suu-
remmallekin rakennuspro-
jektille. Viheralueiden raken-
taminen ja hoito puolestaan 
vaikuttaa kohteelle ominai-
seen yleisilmeeseen, mutta 
kyse ei ole pelkästään esteet-
tisistä arvoista, vaan tavoit-
teena on tehdä alueista myös 
toimivia. Hyvin rakennetut 
ja hoidetut piha- ja viheralu-
eet ovat erittäin tärkeitä viih-

tyvyyden kannalta, ja hyvä 
suunnittelu ja yhteistyö ta-
kaavat käyttäjien tarpeita 
palvelevan lopputuloksen.

Viheralueiden hyvä hoi-
to antaa kestävyyttä, mutta 
ajan kuluessa tarvitaan myös 
korjaavia toimenpiteitä. Kei-
jo Sakaranaho neuvoo, että 
piharemontin suunnitteluun 
kannattaa panostaa huolella, 
jotta oikeita asioita saadaan 
korjattua oikeassa järjestyk-
sessä.

ViherRakennus Oy:llä on 
Oulun alueella ja pääkau-
punkiseudulla asiakkaina 
muun muassa kaupunkeja, 
kuntia, rakennusliikkeitä ja 
taloyhtiöitä. Julkisella puo-
lella uudistetaan paljon eten-
kin koulujen ja päiväkotien 
pihoja.

– Ne ovat yleensä koko-
naisvaltaisia remontteja, jois-
sa puretaan koko vanha piha 
ja uusitaan salaojista ja sade-
vesijärjestelmistä alkaen pi-
havalaistus, leikkivarusteet 
sekä piha-aidat. Turvallisuu-

teen kiinnitetään paljon huo-
miota, mikä on hyvä asia, Sa-
karanaho kertoo.

Sadevesijärjestelmän uu-
siminen suojaa rakennuksen 
perustuksia kosteusvaurioil-
ta, kun katolta ja piha-alu-
eilta tulevat sadevedet eivät 
pääse muodostamaan lam-
mikoita, vaan kulkeutuvat 
suoraan viemäristöön.

Ympäristö- 
rakentaminen on 
suosittua 
Viherrakentamista ar-
vostetaan tärkeänä osa-
na nykyaikaista ekologis-
ta rakentamista. Puistoissa, 
puutarhoissa ja pihoilla voi-
daan hyödyntää vihertöiden 
lisäksi erilaisia materiaaleja, 
kuten esimerkiksi betonia, 
luonnonkiveä sekä vesi- ja 
puurakenteita.

ViherRakennus toteutti 
Utajärven uuden hyvinvoin-
tikeskuksen kivi- ja viher-
työt viime vuonna. Toteutet-

tuihin projekteihin kuuluu 
myös kuntakeskuksen tori-
alueen rakentaminen.

– On ollut mukava saa-
da toteuttaa hankkeita myös 
kotikunnassa. Muun muas-
sa torialue oli mieluisa työ-
maa, jossa työn jälki näkyy 
aina kylällä käydessä, Keijo 
Sakaranaho kertoo.

Viherrakentamisen es-
teettiset ja toiminnalliset 
hyödyt eivät rajoitu vain jul-
kiselle puolelle ja taloyhtiöi-
hin. Utajärven Yrityspuis-
ton toimitusjohtaja Vuokko 
Paso kertoo, että myös mo-
net yksityiset rakentajat 
käyttävät nykyään paljon vi-
herrakentamisen ammatti-
laisten palveluita.

– Tänä päivänä on aika 
suosittua tämmöinen ym-
päristörakentaminen, että 
ihmiset haluavat rakentaa 
viihtyisiä kotipihoja ja mök-
kialueita.

Mika Hamari

ViherRakennus Oy:n toimitusjohtaja Keijo Sakaranaho kertoo, että on ollut mukava saada toteuttaa hankkeita myös ko-
tikunnassa Utajärvellä. Esimerkkejä toteutuksista ovat hyvinvointikeskuksen kivi- ja vihertyöt sekä kuntakeskuksen torialu-
een rakentaminen. (Kuva:)
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KARAOKE-, TANSSI- JA KARAOKE-, TANSSI- JA 
RUOKARAVINTOLA  RUOKARAVINTOLA  

- Pizzaa - Pizzaa 
- Kebabeja- Kebabeja
- Hampurilaisia - Hampurilaisia 
- Salaatti- ja grilliruokaa  - Salaatti- ja grilliruokaa   

Kokoukset ja erilaiset juhlatilaisuudet 
myös isommille ryhmille.

Ouluntie 4, 
89200 Puolanka, 
p. 040 162 1828

turkintaverna@gmail.com

Lounas 
ma - pe klo 10 - 15  

Vanhatie 46, 
91600 Utajärvi

Puh. 041 317 3733
turkintaverna@gmail.com

Lounas  
ma - pe klo 10.30 - 14

Ammattitaitoista taksipalvelua 24/7!
Autoissa 8 paikkaa + invavarustus

VIP-taksi
Tilaukset numeroista 044 322 7995 tai 050 330 6607
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Ammattitaitoista taksipalvelua 24/7!
Autoissa 8 paikkaa + invavarustus

VIP-taksi
Tilaukset numeroista 044 322 7995 tai 050 330 6607

UTAJÄRVI

Myös KELA-kuljetukset

Ammattitaitoista taksipalvelua 24/7!
Autoissa 8 paikkaa + invavarustus

VIP-taksi
Tilaukset numeroista 044 322 7995 tai 050 330 6607

UTAJÄRVI

Tervetuloa Omaleipurin Tervetuloa Omaleipurin 
leipomon myymäläänleipomon myymälään

Koulutie 5, 91600 Utajärvi ) 08 542 1227
alabituotanto@gmail.com

Avoinna 
 MA-TO 7.00–16.00
 PE         7.00–17.00
 LA  9.00–16.00
 SU suljettu

Lounas ma–la klo 10.30–14

UTAJÄRVEN
AUTOHUOLTO OY

www.utajarvenautohuolto.fi/

Simo PaavolaSimo Paavola
044 562 2701
040 563 3346

Lämpötie 6,
91600 Utajärvi

Kesän harrastusmahdollisuuksissa 
omatoimisuus on valttia
Kesällä koulu ja monet har-
rastusryhmät pitävät lomaa, 
mutta aktiviteetteja riittää 
monipuolisesti. Kirjasto pal-
velee ympäri vuoden. Kesän 
kulttuuritarjontaa edustaa 
esimerkiksi perinteinen koti-
seutuviikko. Hyvinvointijoh-
taja Reetta Tuovinen-Salo 
antaa samoin tunnustuksen 
kyläseurojen aktiiviselle toi-
minnalle, jonka ansiosta voi 
vaikkapa käydä Naaman ky-
lätalolla tanssimassa.

Liikunnan ystäville monia 
mahdollisuuksia tarjoavas-
ta Siiransaaresta löytyy fris-
beegolf- ja pururadat, kaksi 
Beach Volley -kenttää, kun-
toportaat, uimaranta ja koi-
rapuisto. Esimerkiksi fris-
beegolfissa pääsee helposti 
alkuun yksin tai kavereiden 
kanssa.

– Se on ihan hyvää liikun-
taa, siinä huomaamatta tu-
lee parin tunnin treeni, kun 
kävelet läpi ja heittelet, lii-
kunnanohjaaja Kaino Raja-
la suosittelee lajia kaikenikäi-
sille.

Reetta Tuovinen-Sa-
lo kertoo keväällä alkavis-
ta frisbeegolfradan perus-
parannustöistä, että korit 
ja heittoalustat uusitaan ja 
myös väyliä uudistetaan.

Hienot maastoreitit ovat 
suosittuja pyöräily- ja pati-
kointikohteita. Kaino Rajala 
korostaa luontoharrastuksis-
sa omatoimisuuden merki-
tystä.

– Meillä on aivan mah-
tavia vesistöjä melontaan, 
koskenlaskuun ja kaikkeen 
mahdolliseen. Täältä löytyy 
vaikka minkä tasoista, jos on 

vaan itsellä välineitä.

Nuoriso- ja  
liikuntatalolle 
löytyy korvaavia 
tiloja
Hyvinvointitalon liikuntasa-
liin voi varata kesäksi vuo-
roja. Kaino Rajala korostaa 
omatoimisuutta myös sii-
nä, että huhtikuun tulipalos-
sa vaurioituneelle nuoriso- ja 
liikuntatalolle löytyy korvaa-
via tiloja.

– Toivon, että kuntalaiset 
käyttäisivät nyt aktiivises-
ti sivukylien liikuntapaikko-
ja. Meillä on hyvä liikunta- 
ja kuntosali entisellä Sangin 
koululla.

Nuoriso-ohjaaja Eija 
Körkkö kertoo, että myös 
tulipalossa vaurioituneel-
le nuorisotilalle on löydetty 
korvaava tila.

– Nyt meillä toimii nuo-
risotilana vanha terveyskes-
kus, me sanomme tätä Nuok-
kari 2.0:ksi. Tämä on kesällä 
auki juhannukselle asti.

Kesäkuun perinteisiin 
kuuluu kiertävä leikkikenttä-
toiminta. Hyvinvointitalolla 
pidetään kesäkerhoa ja San-
gin koululla järjestetään ju-
hannuksen jälkeen kaksi las-
ten leiriä.

Skeittiparkki on todella 
suosittu liikuntapaikka. Eija 
Körkkö kannustaa käyttä-
mään monipuolisesti myös 
koululta ja Hyvinvointitalol-
ta löytyviä miniareenoita.

Kesän jälkeen harrastus-
ten viikkokalenteri on jälleen 
täynnä kunnan, järjestöjen ja 
Oulujoki-Opiston järjestämiä 

Liikunnan ystäville monia mahdollisuuksia tarjoavasta Sii-
ransaaresta löytyy frisbeegolf- ja pururadat, kaksi Beach 
Volley -kenttää, uimaranta, koirapuisto sekä tässä näkyvät 
kuntoportaat. (Kuva: Kaino Rajala)

kerhoja ja kursseja. Lapsille ja 
nuorille tarjotaan koulupäi-
vän jälkeen harrastusmah-
dollisuuksia Harrastamisen 
Suomen mallin kautta.

Ikääntyvien liikuntaryh-
mät kokoontuivat keväällä 
seurakuntatalolla Hurrin sa-
lilla. Kesätauon jälkeen toi-
votaan, että Sokerijussien 
sekä 65–70- ja 70–80-vuotiai-
den naisten kuntosalitreenei-
hin saadaan myös uusia kä-
vijöitä.

– Ikähaarukat eivät ole 
niin justiinsa, että voi katsoa, 
mikä päivä ja kellonaika pas-
saa, ja voi käydä kummassa-
kin, jos haluaa, Kaino Rajala 
kertoo.

Ikäihmisille löytyy myös 
ohjattua allasjumppaa. Reet-
ta Tuovinen-Salo kertoo, että 
uintimatkat Rokualle ovat ol-
leet vuodesta toiseen todella 
suosittuja.

Mika Hamari

30. Untorock Utajärvellä
Oulujokivarren suurin 
rocktapahtuma järjeste-
tään tuttuun tapaan Uta-
järven jäähallissa 17– 
18.6.2022. Perjantain ja 
lauantain aikana laval-
le nousee yhteensä neljä-
toista esiintyjää. Mukana 
on maan eturivin artiste-
ja, kuten Popeda, Kotiteol-
lisuus, Abreau ja Portion 
Boys, sekä paikallisia nou-
sevia kykyjä.

Untorock kerää yhteen 
nykyisiä ja entisiä paikka-
kuntalaisia, joka luo fes-
tivaalille oman iloisen 
ilmapiirinsä. Ensikerta-
laisia ja kauempaa tullei-
ta odottaa siis vapautunut 
ja vastaanottavainen fes-
tarifiilis, johon on helppo 
hypätä mukaan.

Tapahtuma on ikäraja-
ton, mutta festareilta löy-
tyy anniskelualueita täy-

si-ikäisille. Täysi-ikäiset 
pääsevät halutessaan myös 
esittelemään laulutaitojaan 
alueen karaoketeltassa. Fes-
tariohjelman lomassa tun-
nelmaa ylläpitää DJ. Lisäksi 
paikalla on ruoka- ja muita 

myyntikojuja. Kaikki tarvit-
tavat palvelut löytyvät Uta-
järvellä läheltä. 

Untorockin järjestää ah-
kera talkootiimi yhdessä 
Utajärven kunnan kanssa. 
Tapahtuma on tärkeä ja nä-

kyvä osa Utajärveä ja todel-
lakin ansaitsee paikkansa 
suomen festivaalikentällä. 

TERVETULOA ROKKAAMAAN 
UTAJÄRVELLE!
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Mikä on Rokua Geopark?
Ei ole sattumaa, että juu-
ri täällä virtaa suuri Oulujo-
ki, Oulujärvellä esiintyy Eu-
roopan vanhinta kallioperää 
ja että Rokualla on kymme-
niä metrejä hiekkaa jalkoje-
si ja jäkälämeren alla. Noin 
10 000 vuotta sitten Suomes-
sa ollut jääkausi on oleellises-
ti vaikuttanut näiden seutu-
jen maisemien syntyyn ja sitä 
kautta myös elolliseen luon-
toon ja ihmisasutuksen le-
viämiseen. Oulujokilaakso, 
Rokua harju- ja dyynialue ja 
Oulujärven pohjoisosat muo-
dostavatkin poikkeuksellisen 
edustavan, jääkauden perin-
töä esittelevän maisemallisen 
kokonaisuuden, joka tunne-
taan nimellä Rokua UNES-
CO Global Geopark. 

Rokua Geopark on luonto-
liikkujan unelmakohde. Alu-
eelta löytyy monentyyppi-
siä mielenkiintoisia kohteita, 
joissa voi ihastella jääkauden 
jälkiä ja tutustua paikalliseen 
kulttuurihistoriaan. Tunne-
tuin kohde on varmaankin 
Rokuan kansallispuisto, jos-
sa on monipuolisia patikoin-

ti- ja maastopyöräilyreittejä 
upeiden jäkäläkankaiden ja 
kirkasvetisten suppalampien 
ympäröimänä. Oulujärvellä 
kesäpäivät sujuvat mukavas-
ti kultaisilla hiekkarannoil-
la loikoillen tai vierailemalla 
Oulujärven retkeilyalueella. 
Oulujokivarressa Tervarei-
tistöllä voi tutustua vehrei-
den luontokohteiden lisäksi 
paikalliseen tervakulttuuriin 
sekä vesivoimarakentamisen 
historiaan. Sadepäivinä kan-
nattaa vierailla Rokua Geo-
parkin Aikamatka-näytte-
lyssä, joka kertoo Rokua 
Geoparkin syntytarinan hyö-
dyntäen sekä perinteistä 
näyttelytekniikkaa että vir-
tuaalitodellisuusmaailmaa! 
Näyttelypisteet sijaitsevat 
Utajärven Torimakasiinil-
la, Muhoksen Koivu ja Täh-
ti -kulttuurikeskuksessa sekä 
Vaalan kirjastossa. Luonto- 
ja kulttuurikohteet sekä rei-
tit löydät kätevästi ilmaisesta 
Outdooractive-sovelluksesta. 
Paikallisia elämyksiä on os-
tettavissa Löytöretkikaupas-
samme.

Rokua Geopark on myös 
yksi kohde Pohjolan ren-
gastiellä! Pohjolan rengas-
tie kokoaa yhdeksän Oulun 
seudulla sijaitsevaa matka-
kohdetta mielenkiintoiseksi 
kokonaisuudeksi. Rengastien 
kohteista saa koostettua vaik-
kapa mukavan kesäisen road 
tripin. Valitse suosikkisi tai 
kierrä vaikka koko reitti!

Geoparkeilla  
on vastuullinen 
tehtävä
Rokua Geopark kuuluu Yh-
distyneiden Kansakuntien 
Kasvatus-, Tiede- ja Kulttuu-
rijärjestön UNESCO Global 
Geopark -ohjelmaan. Geo-
parkit kertovat maapallon 
tarinaa tuomalla esiin alu-
eensa geologiaa sekä elolli-
sen luonnon ja kulttuuripe-
rinnön piirteitä; nehän ovat 
kytköksissä toisiinsa. Geo-
parkeissa edistetään luon-
tomatkailua ja siihen liitty-
vää elinkeinotoimintaa sekä 
vahvistetaan kotiseututun-
temusta ja paikallisylpeyt-

tä. Geoparkit eivät ole suoje-
lukohteita, mutta suurin osa 
niiden luonto- tai kulttuuri-
kohteista nauttii lain suojaa, 
ja ovat siten tärkeitä osasia 
ainutlaatuisessa geopark-ko-
konaisuudessa. Rokua Geo-
parkin toiminnasta ja ke-
hittämisestä vastaa Vaalan, 
Utajärven ja Muhoksen kun-
tien omistama, voittoa tavoit-
telematon kehitysyhtiö Hu-
manpolis Oy.

Vastuullisuus on geopar-
kien tärkein toimintaa oh-
jaava arvo. Se tulee toimin-
nassamme esiin monin eri 
tavoin; tuomme ainutlaa-
tuisen ja herkän luontom-
me ominaisuuksia ihmisten 
tietouteen, mahdollistam-
me ympäristöä kunnioitta-
via retkeilymahdollisuuksia, 
ja luomme paikallisille yri-
tyksille liiketoiminnan mah-
dollisuuksia. Rokua Geopark 
myös mukana Visit Finlan-
din Sustainable Travel Fin-
land -ohjelmassa luomassa 
Suomesta kestävän matkai-
lun edelläkävijämaata. Sus-
tainable Travel Finland oh-

jeistaa matkailualuettamme 
ja yrityksiämme kohti kestä-
vämpää ja vastuullisempaa 
toimintaa. Tutustu Rokua 
Geoparkin vastuullisuusasi-
oihin tarkemmin.

Rokua Geoparkin kump-
paniyritykset ovat sitoutu-
neet geopark-arvoihimme. 
Geopark-kumppaniksi voi-
vat liittyä paikalliset yrityk-
set ja yhdistykset, jotka halu-
avat verkostoitua sekä tukea 
geopark-toimintaa ja kehitys-

tä. Kumppanuuden myötä 
toimija pääsee myös mukaan 
alueelliseen yhteismarkki-
nointiin edistämään upean 
Rokua Geoparkin ja toimijoi-
demme tarjoamien palvelu-
jen tunnettuutta. Lisätietoja 
kumppanuuksista saat netti-
sivuiltamme tai suoraan Hu-
manpoliksen poppoolta, ota 
rohkeasti yhteyttä!

Mari Saastamoinen

Nuoret 4H-yrittäjät odottavat kesätyötä innokkaina
Utajärvellä halutaan tukea 
vahvasti nuorten pääsyä työ-
elämään sekä mahdollisuut-
ta kokeilla yrittäjyyttä. Täs-
sä kokonaisuudessa isossa 
mahdollistajan roolissa on 
4H-yhdistys. Tiivistä ja pit-
käaikaista yhteistyötä nuor-
ten työllistämisessä yhdistys 
tekee kunnan, nuoriso- ja lii-
kuntatoimen, seurakunnan, 
koulun sekä etsivän nuori-
sotyön kanssa. Tulevana ke-
sänä Utajärven Torimakasii-
nin kesäkahvilassa toimivat 
jälleen nuoret paikalliset yrit-
täjät, jotka 4H-yhdistys val-
mentaa yrittäjyyteen.

Viime vuonna 4H:n kaut-
ta Utajärvellä työllistettiin 
108 nuorta, joista 13-17 -vuo-
tiaita oli 96. Kunnan antama 
tuki nuorten kesätyöllistämi-
seen on myös merkittävä.

4H- yhdistyksellä on oma 
toimintamalli, joka tunne-
taan nimellä kolme askelta 
työelämään. 4H-liitto tuottaa 
hyviä valmiita tuotekonsep-
teja ja tukipalveluita nuor-
ten työllistämiseen, joita ovat 

muun muassa ryhmätoimin-
ta, 4H-akatemia, 4H-työpai-
kat ja 4H-yritys. Yhdistys tuo 
näitä asioita nuorten tietoi-
suuteen  muun muassa tie-
dottamalla, järjestämällä ai-
heeseen liittyviä tilaisuuksia 
sekä kursseja.

- Kesätyöt ja yrittäjyyden 
kokeileminen opettavat meil-
le sinnikkyyttä sekä tuovat 
itsevarmuutta omaan teke-
miseen, kesäkahvila Tötterö-
baarin tulevan kesän nuoret 
4H-yrittäjät toteavat.

Menestyvä  
yrittäjä on  
sinnikäs
Neljä utajärveläistä nuorta 
on valittu tulevan kesän ajak-
si yrittäjiksi jäätelökahvila 
Tötteröbaariin.

 16 – vuotiaat Hilda Kuis-
ma ja Leevi Honkanen sekä 
17-vuotiaat Peppi Huovinen 
ja Karoliina Hiltunen kerto-
vat, että yhteinen työsarka on 
mukava aloittaa, sillä he ovat 
kavereita jo entuudestaan. 

Nuoret kertovat odottavan-
sa kesää innolla, mutta jänni-
tystäkin on ilmassa. Tämä on 
heille uusi aluevaltaus.

- Äiti tuki hakemuksen te-
kemisessä. Uskon, että saan 
hyvää alakohtaista koke-
musta, josta on hyötyä tu-
levaisuudessa, sillä opiske-
len ravintola-alaa OSAOlla. 
Kesäkahvilayrittäjyys antaa 
hyvää kokemusta erityisesti 
kahvilapuolen yritystoimin-
nasta, Kuisma kertoo.

Nuoret pohtivat mitä 
ominaisuuksia menestyvä 
yrittäjä tarvitsee. Yrittämi-
nen vaatii oma-aloitteisuut-
ta, rohkeutta ja sinnikkyyttä. 
Ei voi luovuttaa heti ensim-
mäisten vastoinkäymisten 
tullessa. Lisäksi pitää olla 
hyvä asiakaspalvelija. Myös 
hyvät ihmissuhdetaidot ovat 
heidän mielestään menesty-
välle yrittäjälle tärkeä omi-
naisuus.

Tänä vuonna uusien yrit-
täjien yrittäjyysmentoriksi on 
palkattu useana vuonna ke-
säkahvilayrittäjänä toiminut 
Petra Honkanen, 19. Honka-
nen opastaa aloittelevia yrit-
täjiä käytännön asioissa. Esi-
merkiksi miten tuotteita ja 
tavaroita hankitaan, miten 
asiakaspalvelussa onnistuu 
sekä miten myymälän päivit-
täiset tehtävät kuten siivous 
tulee tehdä asianmukaisesti. 

- Tärkeintä on hyvät asia-
kaspalvelutaidot sekä pai-
neensietokyky, tässä työssä 
oppii ripeän työskentelytah-
din. Haastavinta ovat kirjan-
pidolliset asiat. Mutta kaiken 
oppii, kun on kärsivällinen. 
Raililta saa myös aina kysyä 
apua, Honkanen kertoo.

Peppi, Karoliina sekä Lee-

vi ovat jo alkuvuodesta päät-
täneet hakea kesäkahvilaan 
yrittäjiksi. He kehuvat saa-
neensa 4H- yhdistykseltäm-
me hyvän tuen ja koulutuk-
sen kesätyötään varten.

- Tämä kaikki on meil-
le uutta. Odotamme innolla, 
että pääsemme kokeilemaan 
yrittäjyyttä. Onneksi Petra 
opastaa meitä alusta saakka. 
Kavereiden kanssa on mu-
kava päästä töihin. Haluam-
me myös haastaa itseämme 
ja oppia uusia taitoja, nuoret 
kertovat.

Osaavat  
nuoret ohjatusti 
työelämään
Utajärven 4H-yhdistyksen 
toiminnanjohtajana vuoden 
alusta toiminut Raili Kok-
ko tukee ja ohjaa nuoria ke-
sätöiden ja yrittäjyyden pa-
rissa. Hän kannustaa jokaista 
nuorta kokeilemaan siipiään 
työelämässä jo nuoresta asti. 
Jos kesätyön hakeminen jän-
nittää, hän suosittelee nuoria 
ottamaan häneen yhteyttä. 

- Mietimme nuorten kans-
sa heidän vahvuuksiaan ja 
kiinnostuksen kohteita. Se 
auttaa kesätyöpaikkaa tie-
dustellessa. Jännitystilantei-
siin auttaa, että mietimme 
ensimmäiseksi työpaikaksi 
sellaista, joissa voi olla töis-
sä yhdessä kaverin kanssa, 
Kokko kertoo.

4H:n kautta jo 13- vuoti-
as voi päästä töihin sekä ko-
keilla yrittäjyyttä ohjatus-
ti. Oppimalla näitä asioita 
jo nuorena, nuoret omaavat 
työelämän perustaitoja jois-
ta on hyötyä myöhemmin 
työuralla. Nuorelle voi tulla 

myös vahvemmin käsitys sii-
tä, että mitä alaa haluaisi iso-
na lähteä opiskelemaan. Työ-
paikoista voi syntyä myös 
pidempiaikaisia kontakteja 
työllistymisen kannalta. 

- Annamme lapsille ja 
nuorille mahdollisuuden 
löytää omat vahvuutensa ja 
kiinnostuksen kohteensa, et-
tei yksikään lapsi tai nuo-
ri jäisi syrjään yhteiskunnas-
ta. Toimintamme perustana 
ovat 4H- järjestöjen kansalli-
set arvot Head, Hands, Heart 
ja Health. Ne sisältävät aja-
tuksen lapsen ajattelun, taito-
jen ja tunne-elämän tasapai-
noisesta kehityksestä, Raili 
Kokko kertoo.

Jokaisella nuorella on oma 
ohjaaja kesätöissä. Heiltä saa 
tukea omaan työskentelyyn 
kaikissa mieltä askarruttavis-
sa asioissa. Toiminnanjohtaja 
on tukemassa yrittäjiä heti al-
kutaipaleesta asti tarjoamal-
la mahdollisuuden osallistua 
4H-yhdistyksen järjestämään 
yrityskoulutukseen. 

- Neuvon yrittäjyyteen 
liittyvissä asioissa ja hankin 
tietoa läheisiltä yhteistyöta-
hoilta esimerkiksi Utajärven 
Yrityspuistolta. Teen yritys-
toimintaan liittyvien yhteis-
työkumppaneiden kanssa 
yhteistyötä muun muassa 
tuote- ja laitehankinnoissa. 
Kannustan nuoria osallistu-
maan 4H-yrityskilpailuun ja 
muihin nuorille suunnattui-
hin kilpailuihin, Kokko ker-
too.

Itse tekemällä 
oppii parhaiten
Nuoret pohtivat, että kesä-
työstä saamansa palkan li-

säksi palkitsevaa on myös 
se, että huomaa omien taito-
jen kehittymisen. He toteavat 
myös, että pienellä paikka-
kunnalla työtarjontaa on hie-
man vähemmän kuin isom-
missa kaupungeissa, siksi 
kaikki eteen tulevat työmah-
dollisuudet kannattaa hyö-
dyntää ilman ennakkoluulo-
ja. 

- Kannattaa olla rohkea 
ja kokeilla uusia asioita. Sitä 
kautta jännitys hälvenee 
ja voit oppia itsestäsi uut-
ta sekä saada itsevarmuutta. 
Kannustamme nuoria hyö-
dyntämään tällaisia mahdol-
lisuuksia, mitä 4H- yhdis-
tys tarjoaa. Kannattaa lähteä 
avoimin mielin kokeilemaan 
työntekoa, Leevi Honkanen 
sanoo. 

Tulevaisuuden suunni-
telmat ovat nuorilla yrittä-
jillä vielä auki. Jatko-opin-
to- ja työsuunnitelmat 
pyörivät ajatuksissa. Yrittä-
jyyskin kiinnostaa heitä. 

Yrittäjyys voi olla mahdol-
linen tulevaisuuden suunta, 
kokeilemalla ja itse tekemällä 
oppii parhaiten. Samalla sel-
viää, voisiko yrittäjyys olla 
yksi tulevaisuuden urapol-
ku, nuoret pohdiskelevat.

- Kun poistuu mukavuus-
alueelta ja haasta itseään hie-
man, se kasvattaa ja kehittää 
ihmistä eniten, Hiltunen to-
teaa.

Lisätietoa Tötteröbaarin kesän 
toiminnasta ja aikatauluista 

löydät osoitteesta: utajarvi.4h.fi/ 
4h-yritys/totterobaari 

Teksti: Linda Juntunen
Kuva: Linda Juntunen

Kesätyöt ja yrittäjyyden kokeileminen opettavat meille sin-
nikkyyttä sekä tuovat itsevarmuutta omaan tekemiseen, ke-
säkahvila Tötteröbaarin tulevan kesän nuoret 4H-yrittäjät 
toteavat.
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Utajärvi tarjoaa luonnostaan

mahdollisuuksia matkailijoille ja kuntalaisille

Attesonilla on kesällä tarjol-
la opastusta ja kalustoa mo-
nenlaisiin aktiviteetteihin 
niin yksityisille kuin yrityk-
sille hauskanpitoon ja elä-
myksiin luonnossa. Moni 
saattaa mieltää Rokua päi-
väkohteena, mutta Rokua 

mahdollistaa aktiviteette-
ja usean päivän reissulle. 
Vuokraisitko sup-laudan 
ja kiertelisit Rokuan suppa 
lammet tai varaisitko ohja-
tun kalastusmatkan Oulu-
järvelle?

Attesonilta löytyy muun 

muassa kelluva teltta yöpy-
miseen kahdelle henkilölle, 
jonka voi viedä vesistöön ja 
nauttia luonnon herätyskel-
losta lintujen ääniä kuunnel-
len ja vesisängyllä loikoillen. 
Uutta tulevalle kesälle tulee 
poljettavien kajakkien muo-

dossa, joilla on todella käte-
vä liikkua vesillä.

Juha Aitta tuntee Rokuan 
maastot ja harjanteet, jotka 
näyttäytyvät eri suunnilta 
aina erilaisilta ja monipuoli-
silta. Hän kokee Rokua Geo-
parkin yrittäjänä yhteistyön 

yhteisenä voimavarana, joka 
mahdollistaa kasvun alueel-
la. ”Palveluita tulee olla kat-
tavasti tarjolla asiakkaille.” 
sanoo Juha Aitta.

www.atteson.fi 
040 516 8007

Atteson, Juha Aitta

Kakaravaara, Raija Robinson
Kakaravaarassa lomailet pe-
rinteiseen tyyliin mukavas-
ti varustelluissa loma-asun-
noissa. Lisäksi käytössä on 
Lianjärven rannassa oleva 
rantasauna perinteisin sau-
nanlämmityspuuhin. ”Ve-
neellä ja retkikanootilla voit 
soudella ja kalastella Lian-
järvellä. Mato-ongintaan jär-
vellä ei tarvita lupaa ja voit 
soudella makkaran pais-
toon järven toisella puolel-
la olevalle Metsähallituksen 

rakentamalle uudelle päi-
vätuvalle.” vinkkaa Raija 
Robinson. Kylpylän monen-
laiset palvelut ovat vajaan 
kilometrin päässä Kakara-
vaarasta.

Tapahtumia  
kesään
Lianjärven päivätuvalla vie-
tetään kansallispuiston ylei-
sötapahtumaa kesäkuussa, 
jolla juhlistetaan uusia reit-

tejä ja kansallispuiston laa-
jentumista. Oulujokilaakson 
luonto järjestää kaksi-päi-
väisen yrttikurssin ja luon-
nonkukkien retkipäivän, 
sekä linnunpönttöjen myyn-
tiä eri tilaisuuksissa. Kaleva-
lainen perinnekylä Ahmas-
kylässä n. 4 km päässä on 
aina näkemisen arvoinen. 
Kotiseutuviikon tapahtumat 
Utajärvellä ja Vaalassa sekä 
muut kesätapahtumat lu-
paavat vilkasta kesää.

”Geopark on yksi mielen-
kiintoa herättävä pointti Ro-
kualle tulon vuoksi, joskin 
useimmat vieraat huomaa-
vat vain komeat jäkäläkan-
kaat ja männyt. Alue on vie-
lä tuntematon laajasti, mutta 
Geopark-alueella on mo-
nia mahdollisuuksia kehit-
tyä erilaisena ja monimuo-
toisena matkailukohteena. 
Rokuan kansallispuiston 
alueen lisäksi runsas kult-
tuurihistoria varsinkin Ou-

lujokivarressa odottaa vielä 
heräämistään. Liikenneyhte-
yksien ja palveluiden lisää-
minen alueella palvelisi sekä 
matkailijoita että pidempään 
alueella viihtyviä” kertoo 
Robinson.

Lisätietoa: 
www.kakaravaara.fi  

info@kakaravaara.fi
 www.facebook.com/ 

oulujokilaaksonluonto

Merilän Kartanossa on mah-
dollisuudet niin suurten 
kuin pienten perhe- tai vir-
kistysjuhlien järjestämiseen. 
Luonnonkauniissa Oulujo-
en ympäristössä vastaran-
nalta löytyy vapaassa käy-
tössä oleva laavu ja Merilän 
Kartanon kota, joka on va-
rattavissa noin 50-60 hen-
gelle. Tulisija ja ruokai-
lupöydät mahdollistavat 
tunnelmalliset tilaisuudet ja 
juhlat kodassa. ”Kodan mil-
jöö vesistön äärellä ja paran-
nellut lämmitysmahdolli-
suudet mahdollistavat tilan 

käytön kesän tapahtumis-
sa ja kodan tunnelmasta voi 
nauttia pitkälle syksyyn,” 
kertoo Asko Merilä. Ma-
joitusta on tarjolla 19 huo-
neessa 1-5 hengen huoneis-
sa, joista 6 huonetta on juuri 
valmistunut matkailijoille. 
Kartano tarjoaa kokouspal-
veluita valloittavassa maa-
laismiljöössä kaikkina nel-
jänä vuodenaikana. Vuonna 
1811 rakennetussa päära-
kennuksessa ja laajennus-
osissa on ruokailutilat ja 
kokoustilat lähes 280 henki-
lölle.

Merilän Kartano 
reittien varrella
Tervareitin varrelta pääsee 
patikoimalla tai pyöräillen 
tutustumaan miljööseen. Tä-
näkin vuonna Oulujoen var-
rella kulkeva pyhiinvaellus-
reitti toivottaa tervetulleeksi 
tutustumaan reitin varrella 
sijaitsevaan Merilän Karta-
noon ja sen historiaan. Me-
rilässä on tervan historian 
myötä liikkunut matkaili-
joita Kainuusta jo 1590-lu-
vulta alkaen. Merilän talosta 
otettiin tervaveneiden pe-

räairoon laskumiehiä laske-
maan Pyhän kosket. Myö-
hemmin v. 1887 Suomen 
matkailun markkinoinnin 
alettua, Oulujoen koskenlas-
kupaketti oli Suomen upein 
matkailutuote, josta prins-
sit, presidentit ja Sibelius-
kin nauttivat. Oulujoen kos-
kenlaskupakettia myytiin 
jo tuolloin mm. Helsingis-
sä matkailutoimistossa. Ro-
kua Geoparkin kautta myös 
kansainvälisten matkailijoi-
den lisääntyminen on terve-
tullutta kuten yhteistyö Visit 
Oulun kanssa. Vastuullisuus 

Merilän Kartano, Asko Merilä

teemana on myös tärkeää, 
kuten matkailun ja ympäris-
tön vastuullisuuden osoitta-
vat sertifikaatit.

Lisätietoa
www.merilankartano.com 

merilan.kartano@utanet.fi 
050 3820206

Rokuan Lomahuvilat, Eeva-Kaisa Karhu
Rokua ja Oulujoki tarjoavat 
eriomaiset puitteet luonnos-
sa liikkujalle. Rokualta löy-
tyy monipuolisesti merkit-
tyjä reittejä niin patikointiin 
kuin maastopyöräilyyn. Ro-
kualta löytyy myös Metsä-
hallituksen huolletut kodat, 
laavut ja taukotuvat. Roku-
an lammet ja järvet tarjoa-
vat hyvän mahdollisuuden 
luonnonvesissä virkistymi-

seen. Pookivaaran palovar-
tijan torniin voi kiivetä ihas-
telemaan maisemia. Rokuan 
kansallispuiston alueella on 
myös geokätköjä, joiden et-
siminen on hauskaa puuhaa.

Välillä kannattaa vaihtaa 
myös näkökulmaa ja tutus-
tua lähiympäristöön vaikka 
vesiltä käsin. Oulujoella voi 
tehdä vene- tai kalastusret-
ken, tai vuokrata kajakkeja 

omatoimiseen melomiseen.
”Rokua Geopark kertoo 

meidän tarinaamme. Ta-
rinamme on täysin uniik-
ki, sitä ei voi viedä eikä sitä 
voi tuoda. Rokua Geopar-
kin tarina on syntynyt ja py-
syy aina täällä Rokua Geo-
parkissa. Se kertoo tarinan 
elinympäristömme ja mai-
semamme sekä kulttuuripe-
rintömme muodostumisesta 

jääkauden ajoista tähän päi-
vään.” Rokuan lomahuvilat 
– yrittäjä, Eeva-Kaisa Karhu  

Rokua Geopark yhdis-
tää ainutlaatuisella tavalla 
alueen geologisenhistorian, 
maiseman- ja kulttuuripe-
rinnön tarinat alueen yrit-
täjien kautta niin retkeili-
jöiden, matkailijoiden kuin 
kuntalaisten saataville ole-
viksi palveluiksi.

Lisätietoja saa Rokua Geoparkin löytöretkikaupasta:
https://www.rokuageopark.fi/fi/matkailu/loytoretkikauppa

Rokuan alueen mökkejä vuokraa Suomen Keskusvaraamo:
https://varaamo6.matkaverkko.fi/shops/rokua/acc/(S(hvgg5a4qfe4zeo1jmxfzycck))/rokua/Frontpage.aspx
Rokuan Lomahuvilat: https://www.rokuanlomahuvilat.fi/      https://rokuanlomahuvilat.johku.com/

Utajärvellä toimii useita Rokua Geopark yrityksiä, jotka tarjoavat kuntalaisille ja 
matkailijoille runsaasti nähtävää ja koettavaa kesään. Utajärvellä on mahdollisuuksia kokeilla erilaisia aktiviteetteja, 

tutustua laajennettuihin reitistöihin ja osallistua tapahtumiin. Nappaa vinkit talteen.
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Omaleipuri sijaitsee Utajär-
ven keskustassa ja tarjoaa 
kuntalaisille ja matkailijoil-
le tuoretta paikallisista ai-
nesosista tehtyjä leipomo-
tuotteita. Kivipuistoon voi 
kesäisinä päivinä tutustua 
pysähtyessä Omaleipurille 
kahvittelemaan tai lounaal-
le. Kivipuisto esittelee Suo-
men kallioperän kehityksen 
aikaan sidottuna kehitysta-
rinana. Puiston vanhin kivi 

on Euroopan Unionin kallio-
perän vanhinta kiveä, Siuru-
an gneissiä. Omaleipurilla 
voi nauttia myös pannupiz-
zaa joko paikalla tai noutaa 
kotiin. Pyörällä tai kävel-
len pääsee helposti kahville, 
vaikka Tervareitistön varrel-
ta. Leipomolla pysähtyessä 
voi myös ruokailun aikana 
ladata sähköauton. Omalei-
purin tuotteita löytyy myös 
paikallisista K-kaupoista.

Geofood ruokaa 
läheltä
Omaleipurin tuotteiden laa-
tu syntyy tarkoin valituis-
ta ja lähellä tuotetuista raa-
ka-aineista, jotka kasvavat 
Rokua UNESCO Global 
Geoparkin ainutlaatuisessa 
ympäristössä. Omaleipurin 
tuotteissa käytetty vilja tuo-
tetaan alueella, jossa maape-
rä on erityisen hedelmällistä 

ja satoisaa.
”Leivät ja leivonnaiset 

leivomme perinteisillä me-
netelmillä Utajärvellä 50 
vuoden kokemuksella lähi-
jauhoista, jotka meille jauhaa 
Kinnusen Mylly tien toisella 
puolella lähialueen viljasta.” 
kertoo Ali Turpeinen.

Lisätietoa
www.omaleipuri.fi 

Omaleipuri Leipomopalvelu, Ali Turpeinen

Rokua Health & Spa Hotel, Tiina Ruotsalainen
Kesäloma  
luonnon äärellä  
– viisi vinkkiä ke-
säpäivän  
viettoon Rokualla
Rokua Geoparkin jääkau-
den muovaamat maastot ja 
Rokuan Kansallispuiston 
vanhat mäntymetsät valkoi-
sine jäkälämattoineen teke-
vät Rokuasta ainutlaatuisen 
luontokohteen ja helpon ke-
sälomanviettopaikan. Ro-
kua Health & Spa Hotellin 
myyntijohtaja Tiina Ruot-
salainen vinkkaa kesäteke-
mistä Rokuan luonnon ym-
päröimänä.

1. Retkeile  
Rokuan  
luonnossa
Kesä on erittäin hyvä ajan-
kohta aloittaa luontoon tu-
tustuminen ja luontosuh-
teen rakentaminen, myös 
perheen pienimmille. Ro-

kuan kansallispuiston mai-
semiin pääsee helposti ja 
mukavasti suoraan hotel-
lin pihalta. ”Se tarjoaa mo-
nen tasoisille retkeilijöil-
le mahdollisuuksia tutustua 
luontoon” Ruotsalainen ker-
too. Metsähallituksen ra-
kentama ja ylläpitämä uusi 
Lianjärven tulistelupaik-
ka on vain noin kilometrin 
päässä hotellilta, joten mat-
ka onnistuu pienempienkin 
kanssa. ”Kannustamme tu-
tustumaan laajentuneeseen 
kansallispuistoon, jossa saa 
ruuhkattomasti kulkea kau-
niissa luonnossa; eri reittejä 
ja tulistelupaikkoja kierrel-
len” Ruotsalainen sanoo ja 
lisää, että ulkoilun päätteek-
si voi nauttia runsaan buffet- 
tai à la carte-aterian hotellin 
ravintolassa.

2. Ui kirkkaassa 
suppalammessa
Rokualla on useita kirk-

kaita suppalampia, joiden 
tyyneen veteen on ihana 
pulahtaa kesäkuumalla. ”Sa-
malla pääsee osaksi jääkau-
den muovaamaa maastoa, 
sillä hiekkaan hautautuneet 
jäälohkareet ovat kaiverta-
neen suppakuopat aikojen 
saatossa ja sulaessaan täyttä-
neet ne kirkkaalla vedellä.” 
Ruotsalainen toteaa.

Ahveroisen lammen pie-
ni ja viihtyisä ranta on help-
po kesäkohde erityisesti 
lapsiperheille. Sadepäivän 
yllättäessä voi turvautua ho-
tellin kylpylän lämpimiin 
vesiin ja uinnin jälkeen naut-
tia jäätelöt Kahvila Kaarnas-
sa.

3. Joogaa  
mäntymetsän  
ympäröimänä
Rokuan kiireetön luon-
to luo mahtavan ympäris-
tön rauhoittumiselle ja hil-
jentymiselle. ”Heinäkuussa 

hotellissa järjestetään koko 
viikonlopun kestävä Jooga-
leiri luonnon keskellä. Lei-
rillä pääsee ammentamaan 
voimavaroja Rokuan ai-
nutlaatuisesta luonnosta 
ja nauttimaan rauhallises-
ta, kehoa tasapainoittavas-
ta joogasta.” Ruotsalainen 
avaa ja huomauttaa, että Ro-
kualla pidetään myös suosit-
tu Jooga-Pilates -kurssi kesä-
kuussa.

4. Tee päiväretki 
lasten kanssa
Rokuan huikaisevan kauniit 
maisemat kutsuvat perheen 
pienimpiä tutkimaan, op-
pimaan, liikkumaan ja leik-
kimään. Rokualla on myös 
helppo ja turvallinen kulkea 
lasten kanssa. ”Lasten Ro-
kua päiväretki on erinomai-
nen kesäaktiviteetti pienten, 
ja miksi ei suurempienkin, 
iloksi” Ruotsalainen sanoo 
ja jatkaa ”retkeilkää lasten 

kanssa Rokuan luonnossa, 
asettukaa laavulle nautti-
maan retkieväitä ja ulkoilun 
jälkeen virkistäytymään kyl-
pylän vesiin.” Lasten Rokua 
päiväretken voi ostaa myös 
pakettina, johon sisältyy 
Pihkan temppurata ja lasten 
leikkihuone lautapeleineen 
ja elokuvahuoneineen.

5. Nauti kesän 
elämyksistä
Jääkauden muovaama maas-
to tarjoaa aktiivilomailijal-
le upeat puitteet harrastaa. 
”Hyppää vaikka fatbiken 
selkään ja lähde tutustu-
maan Rokuan vaihtelevaan 
ja helppokulkuiseen maas-
toon. Tai melo ja suppaile 
Rokuan kirkkaissa vesistöis-
sä.” Ruotsalainen vinkkaa 
ja huomauttaa, että Rokua 
Health & Spa Hotellin kaut-
ta voi myös vuokrata fatbi-
ket ja SUP-laudat aktiviteet-
tilomaan. 

Rokuan kansallispuiston 
laajeneminen ja uudet rei-
tistöt tarjoavat monenlai-
sia mahdollisuuksia ulkoi-
luun ja kesäpäivän viettoon. 
”Geopark yritysstatus mah-
dollistaa Rokua Geopark 
-brändin käyttämisen pal-
veluiden markkinoinnin yh-
teydessä.” Ruotsalainen to-
teaa.

Lisätietoa
www.rokua.com 020 781 9200 

myynti@rokua.com

Rokuanhovi ja Kurttilan lomamökit, Keijo Kurttila
Rokuanhovin 2-4 hengen 
10 kotoisaa mökkiä tarjo-
avat mukavaa majoitusta 
Jaakonjärven rannalla järvi-
maisemin rennosta ilmapii-
ristä ja luonnosta pitäville 
matkailijoille. Rokuanhovi 
sijaitsee aivan Rokuan kan-
sallispuiston ytimessä.

Caravan alueelta löytyy 
vuorokausipaikkoja päivä-
matkaajille ympäri vuoden. 

Caravanalueella on 32 kau-
sipaikkaa, joista tällä het-
kellä on muutama vapaana.

Toistaiseksi Rokuanho-
vin ravintola ja hotelli on 
auki tilauksesta ryhmille 
erilaisten perhejuhlien, ti-
laisuuksien ja kokousten 
järjestämiseen. Kesän aika-
na ravintola ja hotellitoi-
minta on tarkoitus avata 
myös viikonlopuiksi. Au-

kioloista ja tapahtumista 
ilmoitetaan Rokuanhovin 
sosiaalisessa mediassa ja 
verkkosivuilla.

Kurttilan lomamökit 
ovat saunallisia kuuden 
hengen mökkejä Oulujoen 
jylhällä rantatörmällä. Maa-
laismaisema ja upea Oulu-
joki takaavat matkailijalle 
rentouttavan kokemuksen. 
Veneet ja rannalla sijait-

sevat tulistelupaikat ovat 
matkailijan käytössä

www.rokuanhovi.fi
https://kurttilanlomamokit.

johku.com
rokuanhovi@rokuanhovi.com
info@kurttilanlomamokit.com

Puh: 0400 424 130/
 Keijo Kurttila

Rokua Outdoorsilta mahdollisuuksia aktiivilomaan
Rokuan ydinalueella on 
erinomaiset mahdollisuu-
det tehdä kesälomalla päivä-
retkiä tai viipyä useampi yö.  
Reitistöt tarjoavat tekemis-
tä niin vasta-alkajille kuin 
vaativimpiakin maastoja ha-
keville. Patikointi- ja maas-
topyöräreittien varrella on 
useita taukopaikkoja, jois-
sa voi nauttia omia eväitä ja 
kahvitella, mutta myös Ro-
kuan alueen hotellien kahvi-
lat palvelevat matkailijoita ja 
kuntalaisia läpi kesän. Näis-
tä voi ostaa retkelle mukaan 

evästä. Vuokraamme mat-
kailijoille ja kuntalaisille vä-
lineitä aktiivilomaan. Meiltä 
löytyy kesäkaudella aikuisil-
le fatbikeja, SUP-lautoja, ka-
nootteja ja kalastusvälineitä. 
Kauttamme järjestyy myös 
mm. patikointi-, kalastus- ja 
melontaretket. Välitämme 
myös hotelli- ja mökkima-
joitusta. Rokuan alueella on 
nykyisin myös viisi paikkaa, 
joissa voi telttailla.  Vuok-
raustoimintaa on läpi kesän, 
mutta varaukset kannattaa 
tehdä netissä, sähköpostitse 

tai puhelimitse hyvissä ajoin 
ennen saapumista Rokualle. 

Kannustamme matkaili-
joita ja kuntalaisia harjoit-
telemaan maastopyöräilyä 
ja polkujuoksua alueella ja 
osallistumaan kesän päät-
teeksi elokuussa osallis-
tumaan alueella järjestet-
tävään MTB ja TrailRun 
tapahtumaan. 

Kesälle lisää 
vuokravälineitä
Olemme lisänneet vuok-
ravälineiden määrää kye-

täksemme vastaamaan ky-
syntään yhä paremmin. 
Laajentunut Kansallispuis-
to ja Visit Oulun lansee-
raama Pohjolan Rengastie-
konsepti mahdollistaa yhä 
useammalle puistoon tutus-
tumisen. Geopark-yritysver-
kostoon kuuluminen mah-
dollistaa Geopark-brändin 
hyödyntämisen Rokua Out-
doorsin markkinoinnissa.

Lisätietoa 
www.rokuaoutdoors.com
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Valkeisen virkistysalueen kehittäminen jatkuu tänä kesänä
Valkeinen kuuluu uimaran-
toineen ja kalastusmahdol-
lisuuksineen Utajärven hel-
miin. Virkistysalue kehittyy 
Sangin kyläseuran ja kios-
kiyrittäjä Hannele Koske-
laisen mainion yhteistyön 
ansiosta.

– Meillä on kyllä ollut 
niin hyvä yrittäjä siinä viime 
kesänä, ja jatkaa onneksi tä-
näkin kesänä, että me emme 
voi olla muuta kuin tyyty-
väisiä. Ihmiset ovat kaikki 
tykänneet, kyläseuran sih-
teeri Maija Koistinen kertoo.

Koskelaisen perhe todel-
la ahkeroi Valkeisella viime 
kesänä. Teitä ja pysäköin-
tialueita kunnostettiin, ko-
tasaunalle tehtiin uimaran-
ta, rakennuksia maalattiin 
ja lentopallokentälle tehtiin 
kunnollinen pohja. Kioskia 
uudistettiin niin, että myös 
sisälle pääsee asioimaan. 
Kuivaniemellä asuva Han-
nele Koskelainen ihastelee 
sitä, miten kyläläiset ovat 
aina valmiita auttamaan.

– Minusta oli ihan kä-
sittämätöntä, kuinka hyvin 
minut otettiin vastaan, ihan 
kuin minä olisin sanginky-
läläinen, vaikka olen tääl-
tä aika kaukaa. Sanginkylän 
ihmiset ovat kyllä niin iha-
nia ja avoimia ja haluavat 
kehittää sitä aluetta, on iha-

na tehdä yhteistyötä heidän 
kanssaan.

Kehittäminen jatkuu tänä 
kesänä, sillä kyläseura on 
saanut Valkeisen kehittämis-
hankkeeseen hakemalleen 
15 000 eurolle Oulun Seu-
dun Leaderiltä myönteisen 
rahoituspäätöksen. Hank-
keessa jatketaan kulkusiltaa 
sekä uusitaan ison laiturin 
pintamateriaalit, vuokrako-
dan saunan katto ja lauteet 
sekä esteettömyyden paran-
tamiseksi WC:n luiska ja lat-
tia. Työn kesto on 400 tal-
kootyötuntia.

Yhteisöllisyys on 
parasta
Tänä kesänä Hannele Kos-
kelainen avaa Valkeisen 
kioskin keskiviikkona 25. 
toukokuuta. Kioskin ja ky-
läseuran järjestämiä tapah-
tumia on tarkoitus jatkaa, 
mutta päivämäärät ovat 
vielä avoinna.

Valkeisesta tehdään en-
tistä lapsiystävällisem-
pi paikka. Maija Koistinen 
kertoo, että viime syksynä 
saatiin Oulun Seudun Säh-
költä avustus leikkivälinee-
seen, joka kootaan ja siir-
retään turvasoran päälle 
rannan tuntumaan.

Hannele Koskelainen ke-

Valkeinen kuuluu uimarantoineen ja kalastusmahdollisuuksineen Utajärven helmiin. Virkistysalue kehittyy myös tänä ke-
sänä Sangin kyläseuran ja kioskiyrittäjä Hannele Koskelaisen mainion yhteistyön ansiosta. (Kuvat: Hannele Koskelainen)

hittää ideoimaansa peikko-
polkua, joka avattiin kivasti 
viime kesän venetsialaisissa 
eläkkeellä olevan lastentar-
hanopettajan Aurin leikittä-
essä ja laulattaessa yhteen-
sä yli 70 lasta.

– Vaikka siellä ei hir-
veästi vielä niitä peikkoja 
ollut, kyllä näki, että lapset 
tykkäsivät. Saataisiin, että 

siellä kuluisi muutenkin 
aika kuin niin, että käydään 
uimassa ja sitten lähdetään 
pois, kioskiyrittäjä kertoo.

Viime kesänä monet Val-
keisella yöpyneet matkaili-
jat kertoivat, etteivät olleet 
tienneet Utajärvellä tällai-
sesta paikasta. Jälleen tänä 
kesänä on tavoitteena, että 
uudet matkailijat löytävät 

alueen.
Viime kesä onnistui mai-

niosti myös sen tavoitteen 
osalta, että kyläläiset ja 
mökkiläiset tuntisivat ole-
vansa yhtä suurta perhettä. 
Yhteisöllisyyttä on tarkoi-
tus jatkossakin edistää.

– Mökkiläiset sanoivat, 
että he eivät ole ikinä näh-
neet, että täällä on näin pal-

jon porukkaa ja järjestetty 
kaikkea tekemistä. Se kyl-
lä toi mökkiläisiä ja sangin-
kyläläisiä tosi paljon yh-
teen, kesää innolla odottava 
Hannele Koskelainen muis-
telee tyytyväisenä.

Mika Hamari

Jokirinne 
Mettäperäntie 1
7–21, 8–21, 10–21 

Utajärvi 
Laitilantie 10
7–21, 7–21, 11–19 

Muhos 
Valtatie 13

7–22, 7–22, 9–22 

Vaala 
Kolehmaisentie 1

7–21, 7–21, 9–21 
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Kuulumisia Utajärven Yrityspuistosta
Utajärven yrityselämä on ke-
hittynyt suotuisasti. Utajär-
veläiset yritykset investoivat 
runsaasti teolliseen tuotan-
toon joka vuosi. Näistä mer-
kittävimmät saha- muovi- ja 
elintarviketeollisuus. Kaik-
kia kuntamme yrityksiä on 
ilo seurata. Liiketoiminta kas-
vaa ja kehittyy alueellamme. 
Muistetaan että, olemassa ole-
vat, kunnassamme toimivat 
yritykset ovat uusien yritys-
ten tukijalka. Jokainen yritys 
on arvokas ja tarvitsee toista 
toimiakseen.

Teollisuusalueellamme on 
tapahtunut jatkuvaa kehitys-
tä muutaman vuoden ajan ja 
suurin murros vuonna 2021. 
Tästä esimerkkinä aiesopimus 
lähienergiasta Skartan ja Sal-
patuulen kanssa. Sopimuk-
seen liittyy aurinkovoima, 
tuulivoiman tuotanto neljäl-
lä tuulimyllyllä, bioenergian- 
ja vedyn tuotanto. Sopimus-
kumppaneina on myös Oulun 
Yliopisto sekä muita toimijoi-

ta. 
Samanaikainen kiertota-

louden nousu on myös lisän-
nyt kiinnostusta teollisuusalu-
eeseen. Tonttikauppa on ollut 
erityisen vilkasta. Kunta on 
myynyt tontteja yrityksille ja 
ostanut runsaasti lisää maata 
alueelta. 

Teollisuusalue on vähin-
tään kolminkertaistunut ly-
hyessä ajassa. Alueella on 
käynnistymässä todella isot 
investoinnit kiertotalouteen ja 
vierivoimaan. 

Teollisuusalueella tuote-
taan jatkossa lähellä tuotettua 
puhdasta ja edullista sähköä 
aurinkoenergian ja tuulivoi-
man yhdistelmällä. Samalla 
saadaan puhdasta energiaa ja 
siirrytään kohti hiilineutraa-
lia toimintaympäristöä. Alu-
eellisesti ja valtakunnallisesti 
tämä hanke tarkoittaa parem-
paa energiaomavaraisuutta ja 
huoltovarmuutta. Yritykset 
saavat edullista energiaa, joka 
parantaa yritysten kilpailuky-

kyä ja lisää työllisyyttä.
Kuntalaisten on hyvä tie-

dostaa, että kyseessä on erit-
täin merkittävä asia Utajärven 
kunnan kannalta. Olemme 
valtakunnallisestikin merkit-
tävässä tilanteessa, jota meillä 
ei ole vara hukata. Teollisuus-
alueelle on tulossa erittäin 
suuret investoinnit. Yritykset 
investoivat pelkästään aurin-
koenergiaan yli 100 Me, myös 
kiertotalouteen on tulossa jo 
kuluvana vuonna noin 2-3 Me 
investointi, mikäli suunnitel-
mat etenevät suotuisasti. 

Jotta Utajärvi säilyy elin-
voimaisena, me tarvitsem-
me tänne lisää työpaikkoja 
ja asukkaita sekä pito- ja ve-
tovoimaa. Kehitysyhtiö on 
käynnistänyt hyvinvointi-
palvelujen kanssa oppilaito-
syhteistyötä, jonka toivom-
me edistävän näitä tavoitteita. 
Yrityspuisto on myös palkan-
nut toisen työntekijän yritys-
kehittäjä, Tiia Juntusen vuo-
den 2022 alussa. Jo tämän 

kevään aikana olemme pysty-
neet parantamaan neuvontaa, 
viestintää ja markkinointia 
sekä koulutus- ja tapahtu-
ma tarjontaa. Haluamme yh-
dessä tukea ja edistää Utajär-
ven kunnan elinkeinoelämää 
monipuolisesti ja tehokkaasti, 
yrittäjiä kuunnellen. 

Yrityspuisto tekee myös 
Utajärven kunnan alueelli-
sen matkailun kehittämistyö-
tä.  Kunta on myynyt Rokuan 
ydinalueelta lähes kaikki kaa-
voitetut tontit. Kauppoihin si-
sältyy rakennusehto. Muuta-
maa mökkiä rakennetaan jo. 
Investoreita on haettu aktiivi-
sesti perustamaan ja rakenta-
maan alueelle uusia palveluja. 
Kiinnostuneita rakennuspai-
koille on ollut ja sopivia ra-
kennuspaikkoja pyritään kaa-
voittamaan ja uuden kaavan 
suunnittelu on käynnistetty. 
Kansallispuisto on laajentu-
nut ja alueen kävijämäärä on 
lisääntynyt todella paljon.

Humanpolis Oy:n kans-

Utajärven kunnan, Utajärven Yrityspuisto Oy:n väkeä ja 
yritysvieraita Utajärven kunnan valtuustoseminaarissa 
22.4.2022. Vuokko Paso, Anne Sormunen, Kari Tuominen 
(Skarta Oy), Mikko Kemilä ja Kai Savolainen.

Rokuan matkailijoiden julkisia palveluita kehitetään
Utajärven kunta pyrkii edis-
tämään Rokuan saavutet-
tavuutta joukkoliikenneyh-
teyksien avulla. Hallinnon 
esihenkilö Eeva-Kaisa Kar-
hu kertoo, että ELY-keskus 
on kerännyt palautetta Oulu-
jokilaakson joukkoliikenteen 
toimivuudesta ja laatinut tä-
män pohjalta linjastosuunni-
telmaa.

– Linjastosuunnitelman 
edetessä selvisi, että vielä ei 
Rokualle saada ympärivuo-
tista joukkoliikennettä, mut-
ta koulujen kesälomakau-
delle jokapäiväinen liikenne 
käynnistyy kesästä 2023 al-
kaen.

Ensi vuoden kesällä pää-
see siten julkisilla liiken-
neyhteyksillä Rokualle 
uimaan, liikkumaan ja ret-
keilemään. Eeva-Kaisa Kar-
hu sanoo tulevia vuosia näy-
tön paikaksi, että yhteyksille 
on kysyntää.

– Jos asiakkaita riittää, on 
seuraavassa joukkoliiken-

teen suunnitteluvaiheessa 
helpompi lähteä edistämään 
ympärivuotisen yhteyden 
saamista Rokualle.

Tänä kesänä rakennetaan 
linja-autopysäkki Rokua 
Health & Span lähelle tule-
valle fasiliteettialueelle. Toi-
nen pysäkki tulee lähelle Ro-
kuanhovia.

Fasiliteettialue 
palvelee alueen 
käyttäjiä
Tämän vuoden aikana raken-
nettavan fasiliteettialueen 
valaistu parkkialue vastaa 
Rokualle saapuvien henki-
lö-, matkailu- ja linja-autojen 
pysäköintitilan tarpeeseen. 
Fasiliteettirakennukseen tu-
levat ekopiste, biokäymälä 
ja mökkivesiposti ovat käy-
tettävissä maksullisella mo-
biilisovelluksella.

Utajärven kunta on saa-
nut kyseiseen Rokuan alueen 
julkisten retkeilypalvelui-

den kehittämishankkeeseen 
rahoitusta Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisoh-
jelman kautta. Ympäristö-
työnjohtaja Päivi Väänänen 
kertoo hankkeen idean läh-
teneen siitä, että päiväkävi-
jät eivät löytäneet alueelta 
luvallisia parkkipaikkoja.

– Matkailuautoja park-
keerattiin milloin minkäkin 
tien varteen, eikä esimerkik-
si WC-tiloja ollut juurikaan 
tarjolla. Fasiliteettipiste si-
joittuu keskeiselle paikalle, 
jolta pääsee helposti siirty-
mään reitistöille ja kansallis-
puistoon retkeilemään.

Yhteisölliset  
työtilat ovat  
kaikkien  
käytössä
Utajärven Hyvinvointita-
lon ylimmästä kerroksesta 
löytyvä yhteisöllinen työti-
la Syke on tarkoitettu mak-
sutta esimerkiksi utajärve-

Utajärven kunta avaa Rokua Health & Span alakerrassa utajärveläisten yhdistysten, seuro-
jen ja yrittäjien käyttöön yhteisöllisen työ- ja näyttelytilan, jossa voi esimerkiksi tehdä etä-
töitä sekä pitää kokouksia ja esityksiä. (Kuvat: Juha Aitamurto ja Tiia Juntunen)

sa tehtävän yhteistyön tarkoi-
tuksena on edistää alueellis-
ta viestintää ja markkinointia, 
järjestää kuntien yhteisiä ta-
pahtumia, tilaisuuksia sekä 
koulutuksia yrittäjille. 

Osallistukaa Utajärven Yri-
tyspuisto Oy:n järjestämiin ti-
laisuuksiin ja ottakaa yhteyt-
tä minuun tai Tiian matalalla 
kynnyksellä. Haluamme vä-
littää tietoa, auttaa ja palvel-
la yritysten lisäksi myös niitä 

kuntalaisia, jotka kaipaavat li-
sätietoa kehityshankkeistam-
me.

Viihdyttäviä 
lukuhetkiä lehden parissa ja 

aurinkoista kesää

Vuokko Paso
toimitusjohtaja

vuokko.paso@utajarvi.fi
 puh. 040 632 8805

läisten yhdistysten, seurojen 
ja yrittäjien käyttöön. Nyt 
kunta avaa samaa tarkoitus-
ta varten Rokua Health & 
Span alakerrassa yhteisölli-
sen työ- ja näyttelytilan, jos-
ta löytyy kokoustilaa noin 
20 hengelle.

Yhteisöllisen työtilan voi 
varata Utajärven Asioin-
tipisteestä p. 08 5875 5700 
tai paikan päällä Vanhatie 
46:ssa. Avain luovutetaan 

tilan käyttäjälle 20 euron 
panttia vastaan, ja summa 
palautetaan avaimen palau-
tuksen yhteydessä.

Uuden tilan huoneisiin 
toteutetaan myös alueen 
geologiaa ja historiaa esit-
televät Rokua Geopark -la-
boratorio ja -näyttely. Näyt-
telytilassa voi myös pitää 
vapaamuotoisia kokouksia 
ja esityksiä.

– Se on kiva paikka Ahve-

roisen vieressä. Jos siellä pi-
tää opastuksen Rokua Geo-
parkin alueesta, niin sitten 
ulos astuessa on suoraan sil-
lä alueella, voi lähteä reitille 
ja näyttää luonnossa näytte-
lyn asioita, Utajärven Yritys-
puiston yrityskehittäjä Tiia 
Juntunen kannustaa käyttä-
mään hienon paikan tarjo-
amia mahdollisuuksia.

Mika Hamari

Utajärven Yrittäjät ry
Puheenjohtaja
Karhu Eeva-Kaisa 
Rokuan Lomahuvilat/Rokuan tähti 
Kuntoraitti 3 91670 Rokua 
050 569 4773
kaisa.karhu80@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Sulo Karhula
Muhoksen Elintarvikekuljetus Oy
0400 890 250
elintarvikekuljetus@karhula.info

Hallitus 2022

Sihteeri, taloudenhoitaja
Sirpa Komminaho 
Koontia Oy
040 530 7399
tilitoimisto@koontiaoy.fi

Markku Juntunen 
Kuljetusliike Markku Juntunen Oy
0400 283 172
markku.juntunen@utanet.fi

Sirpa Kovalainen 
Ompelimo Sirpa Kovalainen
0400 896 676
info@ompelimosk.fi

Riitta Mustonen
Jalkahoitola Mustonen Riitta
040 726 8013
turi.mustonen@gmail.com

Vuokko Paso
Utajärven yrityspuisto Oy
040 632 8805
vuokko.paso@utajarvi.fi

Antti Vääräniemi 
Invera Oy
040 142 4146
antti.vaaraniemi@invera.fi
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Liikeidea ja yrityksen perustaminen

Yritysten rahoitusneuvonta

Liiketoiminnan valmennukset

Yritystilat ja tontit

Markkinointi

Kaipaatko apua yritysasioissa?

Vuokko Paso 040 632 8805
Tiia Juntunen 040 717 9706
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Unelmien kodille löytyi paikka Oulujoen rannalta
Sotkankylälle muutti maa-
liskuussa uusi lapsiperhe, 
kun Jenna, Aleksi ja Fee-
tu Moilanen asettuivat asu-
maan uuteen kotiinsa Oulu-
joen rannalla. Jenna kertoo 
sen tuntuvan hyvältä, kun 
on hyvät maisemat ja tilaa.

– Meidän haaveenamme 
oli päästä Oulujoen rantaan, 
ja tämä tontti oli kiikarissa jo 
pidemmän aikaa. Sitten asi-
at vaan loksahtivat sillä lail-
la, että saimme ostettua sen 
ja saimme poikkeusluvan 
omakotitalolle.

Kunta on perheelle tut-
tu, sillä Aleksi on kotoisin 
Utajärveltä ja Jenna käy kir-
konkylällä töissä. Aiemmin 
perhe asui rakentamassaan 
talossa Muhoksella.

Moilasten jo ennen tontin 
löytymistä valitsema Kastel-
li-talojen talopaketti tuotiin 
tontille viime vuoden syys-
kuussa. Projektin alkaessa 
Jenna otti yhteyttä kunnan-
johtaja Anne Sormuseen ja 
ehdotti yhteistyötä kunnan 
kanssa.

– Tuli mieleen, että halu-
aisin tuoda muillekin tietoi-
suuteen, millaista tämä ra-
kentaminen avaimet käteen 
-pakettina on Utajärvellä, 
Jenna kertoo.

Yhteistyöhön liittyen Jen-
na on jakanut Instagram-tilil-
lään @kotivarrellavirran ku-
via ja videoita lapsiperheen 
talonrakennusprojektista. 
Esimerkiksi videota Aleksin 
ystävänsä kanssa rakenta-
masta autotallista on katsot-
tu yli 12 000 kertaa.

Äskettäin valmistunee-
seen 124 neliön kokoiseen 
taloon ei jää käytännöllisen 
pohjaratkaisun ansiosta yli-
määräisiä hukkaneliöitä, ja 
50 metrin päässä oleva joki 
näkyy hyvin sisälle.

– Kun talo tuli meillä vä-
hän rinteen päälle, niin me 
halusimme saada koko nä-
kymän sieltä, missä me vie-
tämme eniten aikaa eli olo-
huoneesta, keittiöstä ja 
saunasta. Meillä on niissä 
isot ikkunat joelle päin.

Tällä hetkellä Jenna ei ole 
Instagram-päivitysten jat-
kamisesta varma, onko hä-
nellä taloprojektin suhteen 
enää annettavaa. Viimeiste-
lyä toki riittää, ja pihasuun-
nittelijan käynti antaa inspi-
raatiota.

Kunnanjohtaja Anne Sor-
munen kertoo, että on ol-
lut kiva tehdä suoraa kun-
talaisyhteistyötä perheen 
kanssa.

– Meillä oli kiva projekti, 
saimme paljon hyvää näky-
vyyttä Jennan kautta. Tämän 
tyyppistä viestinnällistä yh-
teistyötä voidaan tehdä jat-
kossakin kuntalaisten kans-
sa.

Lapsiystävällinen 
asuinpaikka
Jenna sanoo kodin sijaintia 
Utajärven ja Muhoksen ra-
jalla hyväksi. Vaikka peri-
aatteessa joka paikkaan pi-
tää mennä autolla, enemmän 
arvoa tuo se, että kotona on 

Moilasen perhe muutti uuteen kotiinsa maaliskuussa. Rin-
teen päällä olevan talon suuret ikkunat antavat hienot nä-
kymät Oulujoelle päin. (Kuvat: Jenna Moilanen)

oma vapaus ja mahdollisuu-
det mihin vain. Mikä kaik-
kein tärkeintä, pian kaksi 
vuotta täyttävä Feetu-poika 
tykkää uudesta kodista.

– Hän on viihtynyt kyllä 
erittäin hyvin, kun saa olla 
ulkona niin paljon kuin halu-
aa eikä sinne meneminen vie 
paljon aikaa. Hän on periaat-
teessa vielä sen ikäinen, että 
hänet pystyy päästämään 
siihen pieneksi hetkeksi val-
vomatta.

Jenna kertoo kuulleensa 
monilta, että Utajärvi veto-
aisi, kun vaan sopiva paikka 

Mökin rakentamisessa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Helsingissä asuvat Ari ja 
Kaarina Ukskoski raken-
nuttavat Invera Oy:llä Ro-
kuan Eskonpolulle mökkiä, 
jonka arvioitu valmistumis-
aika on joulukuuhun men-
nessä. Paikkaan he ihas-
tuivat pari vuotta sitten 
kesälomalla viettäessään Ro-
kualla kolme yötä.

– Kävimme sinäkin kesä-
nä varmaan kuudessa kan-
sallispuistossa. Pitkällä au-
toreissulla kun vertaili eri 
paikkoja, niin oli kyllä ihan 
ainutlaatuisen näköinen se 
Geoparkin ja Rokuan alue. 
Kyllä se aika hienoa seutua 
on, Kaarina ihastelee.

Mökkiä suunnitellessaan 
Ari ja Kaarina puntaroivat 
huolellisesti eri vaihtoehtoja, 
ja näin ajatus tiivistyi 64 ne-
liöön, joista jokainen on käy-
tetty järkevien tilaratkaisu-
jen ansiosta hyvin. Utajärven 
kunnan Rakentajan kave-
rit -palvelu tarjosi matalalla 
kynnyksellä hyvää tukea.

– Sieltä kyllä heti vasta-
taan, ja on tosi ystävällises-
ti otettu vastaan. Onhan se 
Utajärven kunnallekin tie-
tysti kiva, että tulee uusia 
kesämökkiläisiä, Kaarina sa-
noo.

Myös Inveran kanssa asi-
at on hoidettu etäyhteydellä. 
Tällaisen projektin onnistu-
minen edellyttää itseltä sekä 
päättäväisyyttä että luotta-

musta.
– Hyvin se on sujunut, 

mutta siinä aina pitää olla 
hyvin tarkka siitä, että tietää, 
mitä itse haluaa ja on luotta-
musta tekijään, Ari kertoo.

Ratkaisut  
palvelevat  
toiminnallisuutta
Kun Ukskosket ottivat yh-
teyttä Inveraan, he olivat jo 
piirtäneet mökin pohjapii-
rustuksen pitkälti valmiik-
si. Tässä vaiheessa oli selvää, 
mitä he ehdottomasti halu-
avat mukaan, ja kaikki muu 
olisi plussaa. Inveran toimi-
tusjohtaja Antti Vääräniemi 

kertoo, että pohjapiirustuk-
sen pohjalta oli helppo läh-
teä jatkamaan.

– Sitten mietittiin lop-
puun ulkoasut ja tekniset to-
teutukset, lämmitysmuodot 
ja muut, ja sen pohjalta so-
vittiin urakasta.

Liikuntaa harrastavien 
Arin ja Kaarinan toivemökin 
ratkaisut yhdistävät toimin-
nallisuutta ja mukavuutta. 
Saunan yhteydessä on ko-
dinhoitohuone, ja terassilta 
pääsee suoraan lenkkipolul-
le. Makuuhuoneita on kaksi, 
ja takkaleivinuuni edustaa 
luksusta. Myös keittiökalus-
teet ja sähkösuunnitelmat 

pystyttiin sopimaan kehit-
tyneiden ohjelmien ansiosta 
etäyhteydellä.

Suurista ikkunoista näkee 
suoraan metsään. Rakennus 
sulautuu luontoon tumman-
ruskeiden ja mustien sävy-
jen ansiosta.

– Oli toisella hirsimök-
ki tai meillä puutalo, jos-
sa on laudoitus, niin kaik-
ki on suurin piirtein saman 
sävyistä, että ei ole yhtäk-
kiä jotakin pinkkiä taloa siel-
lä keskellä. Se on kiva, että 

siitä tulee harmoninen, Kaa-
rina kertoo Eskonpolulle ra-
kennettavista mökeistä.

Vaikka odottavan aika on 
pitkä, Ari ja Kaarina pysyvät 
rakentamisen edistymises-
tä ajan tasalla Antti Väärä-
niemen lähettämien kuvien 
ja videoiden ansiosta. Toi-
mitusjohtaja kertoo Inveralle 
olevan todella tärkeää osoit-
taa sellaista luotettavuutta, 
että asiat voidaan sopia etä-
nä ja ne tehdään sopimuksen 
mukaisesti.

– Se on minulle itselleni 
ja Inveralle kunnia-asia. Kun 
Kaarina ja Ari tulevat kesällä 
Rokualle, siellä on asiat teh-
ty niin kuin ne on etänä so-
vittu.

Talven koittaessa mökki 
on valmis, ja Ari ja Kaarina 
pääsevät joulusaunaan. Ro-
kuan upeita maisemia ei voi 
kokea etäyhteydellä.

Mika Hamari

Arin ja Kaarinan toivemökin ratkaisut yhdistävät toiminnal-
lisuutta ja mukavuutta. Mökki sulautuu ympäröivään luon-
toon tummanruskeiden ja mustien sävyjen ansiosta. (Visu-
kuva: Invera)

löytyisi. Utajärven kunta tar-
joaa rakentajille etuna mak-
suttoman vuokra-asunnon 
puolen vuoden ajaksi. Jenna 
kiittää samoin maksutonta 
varhaiskasvatusta ja sanoo 
Keisarintien päiväkotia ihan 

mahtavaksi hoitopaikaksi.
Joskus asiat osuvat koh-

dilleen niin kuin on itse aja-
tellut. Koti on siellä, missä 
sydän sanoo.

Mika Hamari

Kansallispuistoja kiertävät ja liikuntaa harrastavat Ari ja Kaarina Ukskoski ihastuivat Roku-
an alueeseen pari vuotta sitten kesälomalla. (Kuvat: Ari ja Kaarina Ukskoski)
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Tule viihtymään, rentoutumaan ja nauttimaan hyvästä ohjelmasta
ja seurasta. Tämän tilaisuuden myötä on hyvä polkaista kesäkausi
käyntiin! Teretulemast!

Ohjelma:
Klo 15.00 Tervetulosanat
klo 15.15 Lauri Salovaaran vetämä paneelikeskustelu
keskustelemassa Invera Oy:n tj Antti Vääräniemi, Orasko Oy:stä tj
Hany Yacoub, The Fieldrock & Suomen ekotalot Oy:n tj Mikko
Kukkohovi ja Hartikan Kartanon Suvi Keränen
klo 16.00 Lasse Kukkonen
klo 16.45 Maastopyöräily/vesijumppa 1h
klo 17.45 – 18.30 Tauko
klo 18.30 Illallinen lähiruokabuffetissa. Illallisen aikana päästään
kuulemaan hersyvien yrittäjänaisten Jenna Antinmaan sekä Riikka
Pesämaan tarinointia yrittäjätaipaleesta
klo 22.30 Kotimatkalle

Tapahtumaan on linja-autokyyditys Vaalasta sekä Tyrnävän ja
Muhoksen kautta.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen:
utajarvenyrityspuisto.fi/yrittajien-kevatkiertue-huipentuu-
rokualle
Tilaisuuden järjestää Utajärven Yrityspuisto Oy, Utajärven Yrittäjät, Hyvä
pomo, Avaimet yrittäjyyteen ja OVI – omistajanvaihdos ilolla -hankkeet.

Yrittäjien kesälaidun
8.6.2022 klo 15.00-22.30 Rokualla

LIITERIT JA 
PIHARAKENNUKSET

PYÖRÖHIRRESTÄ

Sokkelopuu Oy 
 www.sokkelopuu.fi

p. 050 5599 595

Kesäjuhla Rokuan 
kansallispuistossa 

11.6.

Rokuan kansallispuistossa juhlitaan uusittuja 
retkeilyreittejä ja kansallispuiston laajentumista

lauantaina 11.6. klo 12-15 

Mukavaa ohjelmaa koko perheelle! 
Lue lisää: www.luontoon.fi/rokua/ajankohtaista

Tervetuloa! 
Järj. Metsähallitus Luontopalvelut 

ja Rokua Geopark 
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Ikimuistoinen 
sukujuhla Rokualla
Upea luonto, 
monipuoliset juhlatilat ja 
herkullinen juhlamenu 
takaavat onnistuneen 
juhlapäivän.

www.rokua.com
Seuraa somessa:
                /rokuahealthspa

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

Vietä kesäloma retkeillen ja 
rentoutuen Rokualla

Rokuan luonto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tehdä, harrastaa ja 
nauttia kesällä. Retkeile Rokuan kansallispuiston maisemissa, rentoudu 

kylpylän vesissä ja herkuttele lähiruoan makuja ravintolassa. 

Olemme avoinna koko kesän!

Kesän tapahtumia:
28.-29.5. Rokua MTB-kurssi

18.-19.6. Jooga-Pilates kurssi
24.-26.6. Rokuan Juhannus

9.-10.7. Joogaleiri luonnon keskellä
20.8. Rokua MTB

21.8. Rokua TrailRun

Katso kesän aukioloajat, tapahtumat ja tarjoukset: www.rokua.com


