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

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

Mittatilaus-, korjaus- ja sisustusompelut,
brodeeraus, sublimaatio- ja kalvopainatukset.

Utajärvi, puh. 0400 896 676
ompelimosk@gmail.com 

Monitaitureita koko sydämellä
Utajärven Yrittäjäyhdistyk-
sen hallitus kokoontui syk-
syllä valitsemaan vuoden 
yrittäjää. Aktiivisen keskus-
telun jälkeen totesimme yh-
den teeman nousevan ylitse 
muiden tänä vuonna. Uta-
järven yrittäjäyhdistys va-
litsi tänä vuonna vuoden 
yrittäjäksi yksinyrittäjän. 
Esittelyn voit lukea tämän 
lehden sivuilta. Tällä valin-
nalla halutaan korostaa yk-
sinyrittäjyyden merkitystä 
ja tuoda esiin yksinyrittäji-
en tekemää arvokasta työtä.

Koko 2000-luvun ajan 
yksi Suomen työelämän 
nousevia trendejä on ollut 
yksinyrittäjien määrän voi-
makas kasvu. Tällä hetkellä 
merkittävä määrä Suomen 
yrittäjistä on yksinyrittäjiä 
ja yli puolet Suomen Yrittä-
jien jäsenyrityksistä on yh-
den henkilön yrityksiä. Li-
säksi huomioitavaa on, että 
yksinyrittäjistä yli puolet 
on naisia. Vaikka yksittäi-
sen yrityksen liikevaihto ja 

toiminta voi vaikuttaa äk-
kiseltään pienelle, on huo-
mioitava, että noin 194 000 
yrityksen yhteisvaikutukset 
valtakunnallisesti eivät ole 
lainkaan vähäpätöisiä. Yk-
sinyrittäjien yhteenlaskettu 
liikevaihto on 26 miljardia 
euroa vuodessa.

Paikallisesti yksinyrittä-
jien merkitys on suuri, sillä 
he tuovat merkittävän lisän 
paikkakunnan palveluvali-
koimaan ja asukkaiden hy-
vinvointiin. Yksinyrittäjät 
tuottavat palveluja kaihta-
matta haastavampia toimin-
taympäristöjä kuten har-
vaan asuttua maaseutua tai 
pieniä pitäjiä, minne isom-
mat yritykset eivät lähde 
laajentamaan toimintaansa 
matalampien kasvu- ja tuot-
to-odotusten tai pitkien väli-
matkojen vuoksi. Kun yksi 
ainoa ihminen on yrityksen 
koko henkilöstö ja yrittäjäl-
lä on yrityksessään toimi-
tusjohtajan, talous-, markki-
nointi- ja viestintäpäällikön, 

sihteerin, siivoojan ja asia-
kaspalvelijan roolit, kysy-
tään yksinyrittäjältä moni-
puolisia taitoja, rautaisia 
hermoja, venymistä sekä 
joustavuutta ja nopeaa asi-
oiden omaksumista. Kun 
tämä yrityksen ydinhenki-
lö sairastuu, ei sijaista ole 
useinkaan saatavilla, mut-
ta yrityksen laskut on kui-
tenkin maksettava ajallaan. 
Yksinyrittäjät ovat kyllä 
melkoisia selviytyjiä ja mo-
nitaitureita!

Tämän lehden sivuil-
ta löydät arvontakupon-
gin, jonka toivon innosta-
van käyttämään paikallisten 
yritysten palveluja. Nyt on 
hyvä hetki tehdä joululah-
jaostokset tukien samalla 
oman paikkakunnan elin-
voimaisuutta, työpaikkoja 
ja yritystoimintaa. Palautta-
malla täyden arvontakupon-
gin osallistut arvontaan ja 
voit voittaa lahjakortteja tai 
tuotepaketteja haluamaasi 
Utajärveläiseen yritykseen: 

eli mitä enemmän käytät 
oman paikkakunnan yritys-
ten palveluja, sitä useam-
man arvontalipukkeen saat 
täytettyä.

Toivotan  
joulumieltä ja  

rauhaisaa joulun 
aikaa kaikille.

Eeva-Kaisa Karhu
Utajärven Yrittäjät ry

puheenjohtaja

NOSTO- JA SIIRTOPALVELU SEPPO MOILANEN
UTAJÄRVI

050 336 2288/Seppo     050 413 6770/Sauli

nostojasiirtopalvelu.com

NOSTOT JA KULJETUKSET 
VANKALLA AMMATTITAIDOLLA!

Kunnanjohtajan tervehdys
Utajärven kunnan ensi vuo-
den talousarvioon sisältyy 
suuria muutoksia mm. glo-
baalin tilanteen ja hyvin-
vointialueuudistuksen myö-
tä.  Kunnan talous on ollut 
useita vuosia ylijäämäinen, 
jonka turvin voimme rau-
hassa arvioida ja seura-
ta toimintojen toteutumista 
ensi vuonna. Tuulivoima-
rakentamisen myönteiset 
lupapäätökset ja vuonna 
2023 käynnistyvät Vierivoi-
maan ja kiertotalouteen liit-
tyvät miljoonien eurojen 
yritys- ja kehittämishan-
keinvestoinnit lisäävät luot-
tamusta tulevaan. Myös 
hyvinvointialueen järjestä-
missuunnitelmassa esitetyt 
toimenpiteet tukevat kun-
talaisten hyvinvoinnin edis-
tämisen rajapintojen ke-
hittämismahdollisuuksia 
kuntalaisten hyvän elämän 
tueksi. Yhdessä tekeminen 
ja brändin vahvistaminen on 
kunnassa myös vahvasti en-
sivuoden teema. Viestin ja 
visuaalisen ilmeen kirkasta-
minen tuo kuntamme teke-
misen näkyväksi. 

Asuntokysynnän ja päi-
vähoidon kysynnän kas-

vu sekä syntyvyyden kasvu 
osoittaa, että kunnassa on 
myönteisiä avauksia menos-
sa. Investoimme erityisesti 
vuokra-asuntotuotantoon ja 
teemme ponnistuksia myös 
matkailun kehittymiseen 
koko Oulujokilaaksossa. Ra-
kennamme myös rajapintoja 
kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämistyöhön hyvinvoin-
tialueen kanssa ja pidäm-
me huolta laajasta palve-
lutarjottimesta erityisesti 
lapsiperhepaketin ja laajan 
opetussuunnitelman sekä 
opintoetujen tukemana. Jär-
jestö- ja kohdeavustusten 
kautta tehtäviä toimenpitei-
tä vahvistamme osallisuu-
den kehittämisen ohella. 

Utajärvellä näyttää nyt 
olevan myönteistä kehi-
tystä erityisesti yritysinno-
vaatioiden osalta. Olemme 
luotettava, aito ja rohkea 
kumppani, jonka myötä 
olemme saaneet paljon vah-
voja kumppaneita rinnal-
lemme. Olemme innois-
samme mahdollistamassa 
kasvua alueellemme. Toivo-
tamme lämpimästi tervetul-
leeksi jatkossakin asukkaita 
ja yrityksiä. Olemme kärki-

kehittäjäkuntien joukossa 
nyt ja tulevaisuudessa. Ra-
kennamme hiiliviisautta ja 
teemme energiaa auringolla, 
tuulella, vedellä ja vedyllä.

”Utajärvellä saa yrittää, 
kasvaa, menestyä, epäon-
nistua, yrittää uudelleen ja 
luoda mahdollisuuksia on-
nellisuudelle ja tehdään tätä 
yhdessä pikkuisen parem-
min kuin muut”.

Jos teillä on  
mielenpäällä  

asioita olkaa reilusti 
yhteydessä.  

Hyviä lukuhetkiä 
Utajärven talvi  

-lehden parissa!
Anne Sormunen,

kunnanjohtaja
anne.sormunen@utajarvi.fi,  

040 482 6444

Utajärvi –  Edellytyksiä onnellisuudelle

Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen (Kuvaaja: Juha 
Sarkkinen/Studio Juha Sarkkinen).

Käsityöläisten
Joulupuoti

Utajärven Torimakasiinissa 25.11.-22.12.
Avoinna:

ma-ke ja pe 11-15, to 15-19
sekä la 17.12. 11-15

ja tapahtumien aikana.

Ihania käsityötuotteita lahjoiksi tai itselle.
Käteismaksu.

Utajärven käsityöyhdistys ry järjestää

Katso tarkemmin Facebook-sivulta Utajärven
käsityöyhdistys ry

Käsityöläisten
Joulupuoti

Utajärven Torimakasiinissa 25.11.-22.12.
Avoinna:

ma-ke ja pe 11-15, to 15-19
sekä la 17.12. 11-15

ja tapahtumien aikana.

Ihania käsityötuotteita lahjoiksi tai itselle.
Käteismaksu.

Utajärven käsityöyhdistys ry järjestää

Katso tarkemmin Facebook-sivulta Utajärven
käsityöyhdistys ry

Utajärven käsityöyhdistys ry. järjestääUtajärven käsityöyhdistys ry. järjestää

Käsityöläisten Käsityöläisten 
JoulupuotiJoulupuoti

Utajärven Torimakasiinissa 25.11. - 22.12. Utajärven Torimakasiinissa 25.11. - 22.12. 

Avoinna:Avoinna:
ma-ke ja pe klo 11-15ma-ke ja pe klo 11-15

to klo 15-19to klo 15-19
la 17.12. klo 11-15la 17.12. klo 11-15

sekä tapahtumien aikana. sekä tapahtumien aikana. 

Ihania käsityötuotteita lahjoiksi tai itselle. Ihania käsityötuotteita lahjoiksi tai itselle. 
Käteismaksu. Käteismaksu. 

Katso tarkemmin Facebook-sivulta Katso tarkemmin Facebook-sivulta 
Utajärven käsityöyhdistys ry.Utajärven käsityöyhdistys ry.
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Installation demo Sites

Project Partners & Countries
Coordinator: VTT / Klaus Känsälä

Serbia

France

Germany

Finland

Czech republic

Spain

Switzerland

Associate partner

Kummuntie 6, 91500 Muhos 
puh. 040 540 9791 (Sami) 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

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

Noudamme paikan päältä!
Virallinen metalliromun kierrätys.

" METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN

 www.yrittajat.fi/liity

Antti Vääräniemi 
040 142 4146 

antti.vaaraniemi@invera.fi

LuotettavaaLuotettavaa
rakentamistarakentamista

Kuntien yritys- ja teollisuuspuistot  
voisivat parantaa kannattavuuttaan ja 
uusiutuvan energian käyttöä  
osallistumalla joustomarkkinoille 

- Utajärven  
teollisuusalueelle 
rakennetaan  
älykäs energia-
järjestelmä 
Sähkömarkkinat muuttu-
vat tällä hetkellä rajusti ja 
tulevalle talvelle enteillään 
hallittuja sähkökatkoja. On 
myös odotettavissa, että uu-
siutuvan energiantuotan-
non lisääminen kasvattaa 
sähköverkon epävakautta. 
Sähköverkon tasapainotta-
minen on yksi ratkaisu voi-
makkaisiin hinnanmuutok-
siin. Jotta sähköverkko voi 
mukautua muutoksiin, Suo-
meen on luotava kattava au-
tomaattinen joustokapasi-
teetti, johon voivat liittyä niin 
kuluttajat kuin yritykset.

VTT on kehittänyt tätä 
varten digitaalisen kysyntä-
joustomarkkina-alustan Fle-
xiMarin, jota jatkokehitetään 
ja testataan EU:n rahoitta-
massa GLocalFlex projektis-
sa. Projektin tavoitteena on 
vakaampi sähköverkko, uu-
siutuvan energiantuotan-
non tehokas hyödyntäminen 
sekä säästöjen kerryttäminen 
osallistujille. Kysyntäjous-
toa testataan kuudessa ym-
päristöltään monipuolisessa 
kohteessa ympäri Euroop-
paa. Testausympäristöihin 
kuuluu sekä yrityksiä että 

kaupunkialueita asukkai-
neen. Suomen pilottikohde 
on Utajärven teollisuusalue 
yhdessä Skarta Energy Oy:n 
kanssa. 

Skarta Energy Oy raken-
taa Utajärven yrityspuistoon 
älykästä, paikallista ener-
giajärjestelmää, jossa uusiu-
tuvaa energiaa tuotetaan ja 
käytetään paikallisesti mah-
dollisimman paljon. 

”Utajärven kunta ja Uta-
järven Yrityspuisto Oy toi-
mivat hankkeen ainoa 
toimija teollisuusalueen mit-
takaavassa. Teollisuusalu-
een yrityksille uusiutuvan 
energiantuotannon tulles-
sa lähelle omaa sisäverkkoa 
käyttämällä yritykset vält-
tävät siirtomaksut ja paikal-
liset teollisuuden toimijat 
saavat halvempaa ja puh-
taampaa energiaa. Alueen 
toimijat voivat myös osal-
listua kysyntäjoustoon. Toi-
vomme jatkossa myös, että 
kuluttajat voivat hyötyä rat-
kaisuista Utajärven kunnan 
alueella.”, kertoo Utajärven 
Yrityspuisto Oy:n toimitus-
johtaja Vuokko Paso.

Avoimesta  
sähkön markki-
napaikasta  
hyötyvät kaikki
Tällä hetkellä kysyntäjous-
tomarkkina on avoin suu-

remmille teollisuus- ja ener-
gia-alan yrityksille. Jos 
sähköverkon tasapainotta-
minen ei onnistu, energia 
ostetaan maan rajojen ulko-
puolelta korkein hinnoin. 
Yritys- ja teollisuuspuistot 
parantavat kannattavuut-
taan ja uusiutuvan energian 
käyttöä osallistumalla jousto-
markkinoille aktiivisena toi-
mijana. Tällä hetkellä jousto-
ratkaisuja kehitetään kilpaa, 
ja suuret energiayritykset ha-
kevat tapoja lisätä kuluttajia 
tai yrityksiä omiin kysyntä-
joustoratkaisuihinsa. Nämä 
joustoratkaisut ovat kuiten-
kin monopolistisia, mikä ai-
heuttaa useita rajoitteita ku-
luttajan kannalta. 

Avoimesta markkina-
paikasta hyötyvät kaik-
ki osapuolet. Ratkaisu ei ole 
sidottu yksittäiseen energia-
yritykseen, mikä takaa, että 
kaikkia mahdollisia saatavil-
la olevia joustokohteita voi-
daan käyttää maanlaajuises-
ti, eikä joustoa tarjoavista 
kuluttajista pyritä kilpaile-
maan ja sitomaan heitä sopi-
muksin. Avoimen markki-
napaikka FlexiMarin avulla 
sähköverkon tasapainos-
ta vastuussa olevat yrityk-
set voivat hoitaa esimerkiksi 
yllättävät energiankulutus-
piikit entistä joustavammin 
maan rajojen sisällä. Markki-
noille osallistuminen tapah-

tuu automatiikan avulla, eli 
kuluttajan tai yrityksen ei tar-
vitse itse seurata tai säädel-
lä sähkön hintaa, käyttöä tai 
tuotantoa. Automatiikka hoi-
taa kaupat kysynnän ja tar-
jonnan kohdatessa.

”Kun halutaan kotitalo-
uksien ja pienten toimijoiden 
liittyvän mukaan jouston tar-
joajiin, tarvitaan helppoja 
ja selkeitä kuluttajille suun-
nattuja palveluita. Näitä ei 
ole onnistuttu toistaisek-
si kehittämään. Fleximar on 
avoin ja tasapuolinen ky-
syntäjoustomarkkina-alus-
ta. Uudessa tutkimusprojek-
tissa kehitämme kuluttajille 
automaattisia työkaluja, joi-
den avulla kuluttaja pääsee 
hyötymään kysyntäjoustos-
ta rahallisesti ilman, että se 
vaikeuttaa arkielämää. Ku-
luttajien osallistuminen ky-
syntäjoustomarkkinoil-
le hyödyttää teollisuutta ja 
energia-alan yrityksiä, jolloin 
sekä raha- että energiavirrat 
liikkuvat maan sisällä ulko-
maiden sijaan”, johtava tut-
kija Klaus Känsälä VTT:ltä 
kertoo.

VTT:n koordinoimassa hankkeessa on mukana 7 maata. (Kuva VTT)

VTT:n koordinoiman EU-pro-
jekti GLocalFlexin kesto on 
neljä vuotta, ja rahoitus noin 
12 miljoonaa. Tutkimuspro-
jektiin osallistuu 25 eri yritys-
tä ja julkisen puolen toimi-
jaa 7 maasta.

Vuoden vaihteen jälkeen peruskuntien roo-
lit muuttuvat. Hyvinvointialueiden toiminnan 
käynnistyessä, sosiaali- ja terveystoimintojen 
siirtyessä sinne, kuntien tehtävänä on yhä voi-
makkaammin huolehtia alueensa elinvoimas-
ta. Tämä tarkoittaa uusia työpaikkoja, uusia 
avauksia entisiin ja uusiin elinkeinoihin. Tätä 
kautta kunnan taloudellinen kehitys saadaan 
turvattua ja sitä kautta kunta pystyy huolehti-
maan tärkeiden kuntapalvelujen rahoitukses-
ta.

Utajärven Yrityspuisto on viime vuosina toi-
minut kiitettävästi yllämainitun asian edistämi-
seksi. Nyt se on virittelemässä kunnianhimois-
ta Vierivoima-hanketta. On kunnan, yritysten 
ja kuntalaisten etu, että hanke etenee kitkat-
tomasti ja yksituumaisesti eteenpäin. Utajärvi 
oli takavuosina tunnettu siitä, että tärkeät asiat 
päätettiin yksimielisesti ja ne vietiin eteenpäin 
myös yksimielisesti. Uskon että myös nykyään 
sama henki vallitsee täällä. Vieri-hankkeelle 
parhainta menestystä.

Kyösti Juujärvi
Maakuntaneuvos
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Puh. 044 020 7097
www.kakaravaara.fi

Lianjärven rannalla
Rokuan Healt&Span lähellä

Kakaravaaran loma-asunnot

VTT märkätilasertifikaattiVTT märkätilasertifikaatti

RAKENNUSPALVELURAKENNUSPALVELU
UTAHALLI OYUTAHALLI OY

UtajärviUtajärvi

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

Utajärven seurakunta
Pappilantie 2
91600 UTAJÄRVI
p. 0400 322 252
utajarvenseurakunta@evl.fi

www.utajarvenseurakunta.fi

Henkilökuvaukset
Passikuvat

NewBorn | Lapset
Perheet

Parit | Häät

YRITYKSILLE
Tuotekuvat | Mainosvideot | Logot

Ratatie 41, 91500 Muhos
www.fotomimmit.com

Valokuvaus
Muhos | Lähikunnat

Utajärven Yrittäjät on pal-
kinnut Parturi-Kampaamo 
Tukaanin Raija Suorsan 
tämän vuoden yrittäjänä. 
Valinnallaan yrittäjäyh-
distys haluaa korostaa jo-
kaisen yrityksen tärkeyttä 
ja yksinyrittäjien toiminnan 
merkitystä yrittäjäkentälle 
ja kunnalle.

Vuodesta 1998 lähtien 
yrittäjänä toiminut Suorsa 
kertoo, että tunnustus tuli 
täydellisenä yllätyksenä ja 
ensireaktio oli sellainen, 
että apua. Nyt hän on tottu-
nut ajatukseen ja jakaa mie-
lellään kiitosta eteenpäin.

– Rupesin miettimään, 
että teen käsillä töitä ja olen 
yksinyrittäjä. Minulla on 
vain kaksi kättä, ja jos sai-
rastun, minulla ei ole tuu-
raajaa. Enhän minä olisi tä-
hän pystynyt, jos ei minulla 
olisi ihanat asiakkaat, jotka 
ovat auttaneet minua ole-
maan yrittäjä. Kaikkihan 
me tarvitsemme työtä.

Ensisijaisesti äiti, 
sitten yrittäjä
Raija Suorsa tekee asia-
kaspalvelijana työtä omal-
la persoonallaan. Asiakasta 
hän katsoo kokonaisuute-
na, miten hiustrendejä voi-
daan soveltaa henkilölle it-
selleen ominaisella tavalla.

Parturi-kampaajak-
si Kuusamossa ja Oulus-
sa opiskellut Suorsa kertoo 
alanvalinnastaan, että äiti 
toimi innostajana.

– Muistan aika pienes-
tä asti, kun äiti teki ihmisil-
le hääkampauksia ja kaik-
kea semmoista. Sitten kun 
teininä piti ruveta mietti-
mään, mikä minusta tulee, 
äiti kannusti minua kam-

Vuoden 2022 yrittäjä 
pitää asiat tärkeysjärjestyksessä

www.kinnusenmylly.fi

Kinnusen Myllyn jauhot

Läheltä 
meitä

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä
Utajärven Yrittäjät ry:n tilaisuudessa Utajärven Yrityspuisto ja Utajärven OP palkitsivat me-
nestyksekkäästä ja työllistävästä toiminnasta Taksi Matti Moilanen Ky:n. Kuvassa vasem-
malta oikealle. Arja Moilanen, Matti Moilanen, Terttu Hagelin ja Vuokko Paso.

paamoalalle.
Uran varrella toinen äi-

tihahmo löytyi valmistu-
misen jälkeen, kun Suor-
sa pääsi työskentelemään 
Riitta Uusikartanon mai-
niossa opissa Parturi-Kam-
paamo Kutriitassa.

Kun Suorsa kävi vuonna 
1998 Sanginkylältä Muhok-
sella töissä ja hänen hieman 
yli vuoden ikäinen lapsensa 
oli hoidossa, tuntui olevan 
kiire joka paikkaan. Tukaa-
nin silloisilta yrittäjiltä tuli 
parturi-kampaamon myyn-
titarjous siihen kuin tilauk-
sesta.

– Pitihän sitä toki miet-
tiä, mutta loppupeleissä 
ajattelin, että eihän se ota, 
jos ei annakaan, jos työllis-
tän itseni tällä tavalla yrittä-
jänä, Suorsa kertoo.

Päätöstä ei ole tarvinnut 

katua. Omien hyvien koke-
mustensa pohjalta Suorsa 
on mielellään kannustanut 
kampaamoalan yrittäjyyttä 
pohtivia kokeilemaan, sillä 
periaatteessa saksilla ja föö-
nillä voi päästä alkuun.

– Minä olen kaikille sa-
nonut, että ei tästä kyllä 
korkealta tipahda, jos tipah-
taa ollenkaan.

Suorsa on kiitollinen 
siitä, että syntymälahja-
na tullut hyvä fysiikka on 
antanut hänelle mahdolli-
suuden työskennellä ter-
veenä. Myöskään korona-
pandemian aikana ei ole 
tarvinnut pitää Tukaanin 
ovia kiinni. Yhtenä mahdol-
listavana tekijänä on se, että 
asiakkaan kanssa voidaan 
olla tilassa kahdestaan.

Vuoden yrittäjä -tunnus-
tus kertoo arvokkaasta ja 

pitkäjänteisestä työstä. Rai-
ja Suorsa kertoo pitäneensä 
myös vapaata, sillä arvojär-
jestys perheen ja yrittäjyy-
den yhdistämisessä on aina 
ollut hänelle selvä.

– Kyllä lapset ovat olleet 
minulla se, että heidän ta-
kiaan olen pitänyt lomia ja 
pitkiä viikonloppuja, jotta 
voin olla perheenkin kans-
sa. Kyllähän minä nyt ensi-
sijaisesti kuitenkin olen äiti, 
sitten vasta yrittäjä. Näiden 
asioiden luoviminen on on-
nistunut, mutta se on vähän 
erilaista kuin palkkatyössä 
käyvällä ihmisellä.

Mika Hamari

Raija Suorsa palkittiin vuoden yrittäjäksi 9.11. pidetyssä tilaisuudessa Merilän kartanossa.
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Kellotie 1, Muhos
045 176 2525

www.kangaskauppakeltainen.fi
avoinna ti-pe klo 9.30-16.30 la klo 10-14

Kankaat, neulelangat, tarvikkeet, 
ompelupalvelu, kylpytakit, ym. 

Some on tehokas erottuvan 
käsityötuotteen markkinoinnissa
Näkyvyys antaa laatutuot-
teelle mahdollisuuden. Pää-
työnsä ohessa Ukkolastussa 
sivutoimisena käsityöyrit-
täjänä toimiva Mika Ukko-
la näki sosiaalisen median 
mahdin huhtikuussa, kun 
hän lähetti valmistaman-
sa kuksakorvakorut osana 
liikelahjaa Jounin Kaupan 
Sampo Kaulaselle. Siitä 
seuraava asia ei ollut käy-
nyt Ukkolan mielessäkään, 
mutta kun Minttu Kaula-
nen laittoi korvikset kor-
viinsa ja julkaisi siitä kuvan, 
alkoi tapahtua.

– Instagramin päivityk-
sessä ne ensimmäisen ker-
ran näkyivät, ja siitä alkoi 
kyselyrumba, Ukkola ker-
too.

Kauppiaan rouvalla on 
Instagramissa kymmeniä 
tuhansia seuraajia, Jounin 
Kaupalla Facebookissa yli 
puoli miljoonaa. Kun Kau-
lasilta kyseltiin, mistä kor-
vakoruja saa, he julkaisivat 
siitä päivityksen. Pian Uk-
kolan sähköposti ja kaikki 
viestilaatikot täyttyivät.

– Tilauksia oli joka pai-
kassa ja niitä piti koettaa 
jonkunlaisessa kronologi-
sessa järjestyksessä alkaa 
toimittamaan. Sitten piti 
vielä tehdäkin niitä. Eten-
kin minä keskityin siihen, 
ja niitä oli hiomassa kaikki 
miniästä lähtien silloin kii-
vaimpaan aikaan. Joka iki-
nen pari on toimitettu.

Kuksakorvakorujen ti-
lausmäärät ovat tasoittu-
neet piikin jälkeen, mutta 
niitä menee edelleen jatku-
vasti.

– Olen etsinyt semmois-
ta jälleenmyyntipaikkaa, 
joka saisi ehkä yksinoikeu-
den niille, niin jäisi tuo pos-
timerkkien liimailu vähem-
mälle, Ukkola kertoo.

Päätuotteenaan Ukko-
lastu valmistaa yrityksille 

liikelahjoja. Ne ovat uniik-
kikappaleita, samoin kuin 
esimerkiksi syntymäpäivä-
lahjat.

– Tuote on nimikoitu la-
serilla ja räätälöity täysin 
sankarin mieltymysten ja 
harrastusten mukaan, Uk-
kola kertoo.

Some antaa  
taitavalle tuuria
Ensimmäiset kuksakorva-
korunsa Mika Ukkola val-
misti 25 vuotta sitten sil-
loiselle tyttöystävälleen, 
nykyiselle vaimolleen. Pel-
källä poranterällä ei saa-
nut tehtyä pyöreää pohjaa, 
mutta nyt CNC-koneella 
saa. Sen jälkeen kaikki on 
käsityötä.

– Tykkään tuotteesta. On 
varma, että se toimii, laa-
tu on aina hyvä, paikallista 
koivua materiaalina käyttä-
vä Ukkola kertoo.

Kun yrittämisessä pu-
hutaan taidosta ja tuuris-
ta, Ukkolastun saamassa 
tilauspiikissä on mukana 
molempia. Kaikki Minttu 
Kaulasen somepäivityksen 
myötä tullut on Ukkolalle 
ekstraa.

– Facebook-sivut perus-
tin pikkuisen vastahakoi-
sesti, kun en ole mikään 
sometyyppi ollenkaan. 
Markkinointiin en ole lait-
tanut penniäkään rahaa, 
kun olen ajatellut, että hyvä 
työn jälki on paras markki-
noija. Se on kyllä toiminut-
kin hyvin.

Kuten Louis Pasteur 
on sanonut, sattuma suo-
sii valmistautunutta miel-
tä. Näkyvyys ei yksin rii-
tä, vaan Ukkolan ideoinnin 
ja käsityötaidon merkitys 
korostuu siinä, miten erä-
henkisistä korvakoruista 
kiinnostutaan.

Somesta on tullut tärkeä 
osa markkinointia. Mika 

Kun erottuva laatu-
tuote saa näkyvyyttä, 
markkinoilla alkaa 
tapahtua. Ukkolastun 
Mika Ukkola sai val-
mistamistaan kuksa-
korvakoruista viime 
keväänä tilauspiikin 
Minttu Kaulasen so-
mepäivityksen myö-
tä. (Kuva: Minttu Kau-
lanen)

Ukkola esittelisi enemmän-
kin tuotteitaan, jos aika sen 
mahdollistaisi. Eri kanavis-
sa hän uskoo tavoittavansa 
useampia nuoria.

– Kyllä Instagram oli-
si ehkä tuotteilleni täsmäis-
ku, vaikka se on minulle 
aika kankea käyttää, kun 

JOULU-
LAHJAPUU

Käsityöläisten Joulupuoti 
avoinna Torimakasiinissa:

Ma-ke ja pe 11-15, to 15-19, 
la 17.12. 11-15 ja tapahtumien aikaan.

Utajärven maa- ja kotitalousnaiset toteuttavat 
jälleen joululahjapuukeräyksen 
Torimakasiinin Joulupuodissa. 

Joululahjapuukeräyksen avulla kerätään joululahjoja 
Utajärvisille vähävaraisille perheille, lapsille ja aikuisille. 

Joululahjapuukeräys toteutetaan 
ajalla pe 25.11.- ma 12.12.2022.

Käy noutamassa pakettikortti joululahjapuusta ja 
ilmoita yhteystietosi joulupuodin kassalle. 
Hanki joululahja pakettikortin tietojen mukaan 

(pakettikortissa mainittu esim. tyttö 5v.), 
paketoi ja kiinnitä pakettikortti lahjaan.

Huomioithan että lahjan on tarkoitus tuoda 
iloa ja joulun tunnelmaa saajalleen: 

lahjojen toivotaan olevan muuta kuin ruokapaketteja.
Lahja on palautettava Joulupuodille maanantaina 

12.12. klo 15 mennessä. Vain määräajassa palautettu 
lahja voidaan toimittaa saajalleen.

Joululahjapuukeräyksen toteuttaa 
Utajärven maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä 

Oulunkaaren sosiaalitoimen ja 
Utajärven Käsityöyhdistyksen kanssa.

Tulisijojen ja piippujen nuohousta
edullisesti ja ammattitaidolla
paikalliselta nuohoojalta!

045-315 0686 / Paavo Väänänen

www.nuohousisohanni.fi

Oulun Seudun Nuohouspalvelut 
Isohanni
040-961 5709 / Tommi Isohanni

www.nuohousisohanni.fi

Tulisijojen ja piippujen nuohousta edullisesti ja 
ammattitaidolla paikalliselta nuohoojalta!

Oulun Seudun 
Nuohouspalvelut
Isohanni
040 961 5709 /  
Tommi Isohanni
045 315 0686 /  
Paavo Väänänen

Ukkolastun 
sosiaalisen median

 kanavat
facebook.com/

ukkolastu
instagram.com/

ukkolastu
Tilaukset ja kyselyt

ukkolastu@gmail.com
040 1644458

www.tuomenkukka.fiwww.tuomenkukka.fi

Vanhatie 29, UTAJÄRVI
puh. (08) 542 1866

Jussilantie 2, MUHOS 
puh. (08) 533 3779

www.utajarvi.fi

 www.vaalankukka.ekukka.fi 
TILAA KUKAT NOUDETTAVAKSI 

TAI TOIMITETTAVAKSI 
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en oikeasti ole mikään so-
mehirmu. TikTokia ei ole 
tarkoitus vielä ruveta pe-
rustamaan eikä Snapchatia.

Mika Hamari
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Lisätietoja ja varaukset  
onmky.fi  

LEIRIKESKUS ROKUALLA
-  majoitustilaa 50 hengelle 
 2-16 hlön huoneissa
-  ruokasali/opetus-/kokoustila, laitoskeittiö
-  n. 15 hlön sauna järven rannalla
-  loistavat liikuntamahdollisuudet
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Ajantasaiset ylläpitotiedot:
Latu-urakoitsija V & T Väliaho Oy / kuljettaja p. 0400 882236.
Fluent Outdoors palvelu: https://oulu.fluentprogress.fi/outdoors
Reittien kehittämisehdotukset:
rokuanladut@utajarvi.fi

Rokuan talvireiteiltä löytyy upeita mahdollisuuksia liikuntaan ja taukopaikalla nauttimiseen. Ajantasainen tieto latujen kunnossapidosta 
koko kunnan alueella löytyy sivulta https://oulu.fluentprogress.fi/outdoors/. (Kartta: Metsähallitus)
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Pieni oivallus luonnossa 
voi tarjota elämyksen
Atteson Fishing Oy:n yrit-
täjä Juha Aitta toimii kalas-
tusoppaana Rokua Geopark 
-alueen upeissa maisemis-
sa. Kalastuksen ohella hänel-
tä saa mainion kuvan myös 
muista talvikauden aktivi-
teeteista.

Kokenut opas tietää, että 
ahaa-elämyksen tarjoami-
seen ei tarvita tähdenlen-
toa, vaan pienikin oivallus 
voi riittää. Myös syyspäiväs-
tä voi löytää valoisia hetkiä, 
ja talvella päästään lumelle 
ja jäälle.

Aitta kertoo, että pilkki-
minen aloitetaan heti, kun 
jäät kantavat. Yksi Atteson 
Fishingin toimipaikoista si-
jaitsee Kirvesjärvellä Roku-
an sydämessä, ja läheltä 
löytyy myös monia muita 
järviä, joissa on hyvä kala-
kanta.

– Se on perisuomalainen 
järvikanta: ahventa, haukea, 
särkeä ja kiiskeä. Ahven on 
noissa järvissä herkkupyyn-
ti, varsinkin jos talvesta pu-
hutaan, yritetään isoja kyr-
myniskoja, Aitta kertoo.

Oman kannan lisäksi esi-
merkiksi Ahveroiseen ja 
Vaulujärveen istutetaan kir-
jolohta, Saariseen taimenta 
ja Kirvesjärveen siikaa.

Aitta sanoo sitä koukut-
tavavaksi, kun pilkkiluotai-
men avulla nähdään syöt-
tien ja pilkkien liikkuminen 
veden alla ja kalan reagoimi-
nen niihin. On aina riemun 
hetki, kun saadaan ensim-

mäinen kala, ja yleensä saa-
lis ei jää siihen.

Kaikkein mukavimmik-
si opastettaviksi Aitta sanoo 
ensikertalaisia, koska heil-
le pystyy neuvomaan ker-
ralla, miten ehkä kannattai-
si tehdä.

– Hyvällä oppaalla saat-
taa olla pieniä vinkkejä jo-
honkin juttuun, vaikka oli-
si kuinka kokenut. Jos on 40 
vuotta pilkkinyt tietyllä tyy-
lillä, äkkiä saa uusia vinkke-
jä.

Avoin mieli  
antaa  
elämyksille tilaa
Juha Aitta puhuu mielellään 
luonnossa saatavista elä-
myksistä. Kyse on vuorovai-
kutuksesta, sillä esimerkiksi 
toisista maista saapuneiden 
matkailijoiden kokemukset 
voivat opettaa itseäkin näke-
mään jo lapsuudesta tuttua 
kotiseutua uudella tavalla.

– Vaikka meillä on luonto 
aina vieressä, sieltä olisi löy-
dettävissä pieniä nyansseja, 
jos sen löytäisi aina uudes-
taan. Pikkuisen kun hyppää 
koneen tekemältä hiihto-
uralta sivuun, siellä voi tal-
vellakin nähdä jotakin ih-
meellisempää.

Aitta kertoo, että hänellä 
oli mökillä vieraana itäval-
talainen perhe, joka reippai-
li talvipäivän aikana lumi-
kengillä lähes 20 kilometrin 
matkan. Jutellessa selvisi, 

Lumella liikkumiseen löytyy monia vaihtoehtoja. Kokenut 
kalastusopas Juha Aitta kehuu Rokuan harjujen profiilia liu-
kulumikenkäilyyn täydelliseksi. Myös lumikengillä pääsee 
maastoon kokemaan elämyksiä. (Kuva: Atteson Fishing)

Kiinteistöhuoltotyöt 
- Taloyhtiöt
- Yritykset
- Yksityiset

Kiinteistöhuolto V. Moilanen
Utajärvi 

Puh. 041 312 1322   
kiinteistohuoltomoilanen@gmail.com

miksi tunnetusta talviurhei-
lumaasta kannattaa lähteä 
Rokualle: vuorilla lumi on 
alle kilometrin korkeudessa 
sohjoa, ja ylempänä voi olla 
vyöryjen takia vaarallista.

– He sanoivat, että tämä 
on aivan mahtava seutu lu-
mikenkäillä, koska on vaih-
televaa ja aina tulee uusi nä-
kökulma seuraavan mäen 
takana. Lumi oli silloinkin 
puuterilunta, tämä on ihan 
täydellistä, Aitta kertoo.

Huippuluokkaa olevi-
en valaistujen latujen ohel-
la hiihtämiseen löytyy vaih-

toehtoja. Juha Aitta kehuu 
Rokuan harjujen profiilia 
täydelliseksi liukulumiken-
käilyyn, jossa käytettävä 
suksi muistuttaa leveydel-
tään metsäsuksea, mutta on 
sitä lyhyempi. Teleskooppi-
sauvan pituutta pystyy vaih-
tamaan lumen koostumuk-
sen mukaan.

– Rohkeasti vaan metsään 
ja järvelle, sitten kun on tur-
vallista mennä, mikäpäs sen 
hauskempaa, kokenut kalas-
tusopas kannustaa.

Mika Hamari

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

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

Tmi PinoAn
0407183474

Pihapuiden kaato  Kaatokiipeily
Tonttihakkuut   Myrskytuho raivaus
Raivaustyöt Taimikonhoitotyöt

antti.pinoniemi@outlook.com

TIMPURITYÖT 
VESA SAARENPÄÄ, 

0400 426 580, 
vesa.saarenpaa8@gmail.com

Utajärven loppuvuoden päätapahtumat 
tarjoavat monipuolista ajanvietettä 

Taikuri Roope Ylitalo vie-
railee kirjastolla 18.11. klo 
14. Lisäksi Sofian kamma-
rin kuukausittaiset näyt-
telyt jatkuvat vuoden lop-
puun asti. Marraskuussa 
Sofian Kammarissa näh-
dään Oulujoki-Opiston ke-
ramiikkakurssin näyttely 
Luovasti savesta.

Perinteisiä joulukau-
den avajaisia vietetään to-
rilla 25.11. klo 16–18. Ava-
jaisten ohjelmassa on mm. 
Valto-tontun koko per-
heen joulushow, joulu-
korttiaskartelupaja, yh-
distysten jouluohjelmaa, 
myyjäisiä, arpajaisia, kun-
nan tarjoama joulupuuro 
ja yhdessä olon iloa. Paikat 
varataan yhteispalvelupis-
teestä.

Karaoketanssit jatkuvat 
Hyvinvointitalolla. Mar-
ras- ja joulukuussa laule-
taan ja tanssitaan kerran 
kuussa: 18.11. ja 9.12. klo 
18–21.

Rokua Geopark 
matkailun 

löytöretkikaupan, 
reitit, majoitukset ja

 palvelut löydät
www.rokuageopark.fi/fi/

matkailu
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Kaukaa viisaat energiaratkaisut 
tehdään jo tänään
Utajärvellä tehdään inno-
vatiivisia energiaratkaisu-
ja. Kaukonäköisyys on valt-
tia, koska Ukrainan sota on 
muuttanut maailmaa taval-
la, johon on nopealla aika-
taululla sopeuduttava. Puh-
taan energian ratkaisuja 
kaikissa sen muodoissaan 
toteuttavan Skarta Ener-
gy Oy:n varatoimitusjohta-
ja Vikke Saarelainen sanoi 
Utajärvellä lokakuussa jär-
jestetyssä kuntalaistilaisuu-
dessa, että Suomessa ei enää 
voida laskea tuontienergian 
varaan.

– Meidän on varmistetta-
va, että meillä on olemassa 
energiaa, jotta voimme yllä-
pitää tätä elintasoa ja yhteis-
kuntaa.

Saarelainen kertoo, että 
sähkön hintataso pysyi pit-
kän aikaa tasaisesti 4,5 sen-
tissä kilowattitunnilta, mut-
ta nyt hinnat muuttuvat 
kuin vuoristoradassa.

– On meidän käsissäm-
me, millä tavalla haluamme 
hoitaa uuden tulevaisuuden. 
Mitä nopeammin pystymme 
tekemään asioita, sitä nope-
ammin saamme vuoristora-
dan laskeutumaan.

Saarelaisen mukaan koti-
maassa energiantarve kasva-
nee vuoteen 2050 mennessä 
kaksinkertaiseksi nykyises-
tä, ja Keski-Euroopassa se on 
jo nyt suurempi kuin usein 
ymmärretään. Saksassa luo-

vutaan ydinvoiman käytöstä 
ja siirrytään vedyn varassa 
olevaan yhteiskuntaan to-
dennäköisesti nopeutetulla 
aikataululla eli vuoteen 2025 
mennessä.

– Se nopeus on niin järje-
tön, että edes [Suomen säh-
könsiirron kantaverkkoa 
ylläpitävä] Fingrid ja laite-
toimittajat eivät pysy peräs-
sä, vaan meidän pitää jol-
lakin tavalla löytää keinoja 
olla ketterä. Yksi tapa on 
luoda paikallista energiaa, 
Vierivoimaa, mitä Utajärvi 
Suomen ensimmäisenä pi-
lottina on tekemässä, Saare-
lainen kertoo.

12. lokakuuta tiedotettiin, 
että Skarta Energyn omis-
tama hankeyhtiö Utajärven 
Solarpark Oy ja Fingrid Oyj 
ovat allekirjoittaneet Utasen 
sähköaseman liittymissopi-
muksen, joka mahdollistaa 
Tunturisuon aurinkopuis-
toon liittyvien sähkölaitteis-
tojen liittämisen Fingridin 
kantaverkkoon.

Käytöstä poistuneel-
le turvesuolle rakennetta-
van noin 80 megawatin au-
rinkovoimalan ensimmäistä 
osavaihetta aletaan toteut-
taa ensi kesänä. Kokonais-
hankkeeseen sisältyy lisäksi 
tuulipuisto ja vetyenergian 
tuotanto-, varastointi- ja ja-
keluasema. Valmistuttuaan 
koko hanke tuottaa noin 200 
000 megawattituntia sähköä, 

Skarta Energyn Kari Tuominen ja Vikke Saarelainen ja Utajärven kunnanjohtaja Anne Sor-
munen korostavat yhteistyön merkitystä elinvoiman kehittämisessä. Vihreä ja edullinen 
sähkö houkuttelee kuntaan uusia yrityksiä. (Kuva: Juha Sarkkinen/Studio Juha Sarkkinen)

mikä vastaa keskimäärin 40 
000 ihmisen kulutustarpeita.

Vierivoima tuo 
uusia yrityksiä ja 
työpaikkoja
Skarta Energy on kehittä-
nyt Vierivoiman jakamiseen 
älyverkkoratkaisuja VTT:n 
kanssa. Vihreä ja käytän-
nössä siirtomaksuton säh-
kö houkuttelee Mustikka-
kankaan teollisuusalueelle 
uusia yrityksiä. Utajärven 
Yrityspuisto Oy:n toimitus-
johtaja Vuokko Paso voi tyy-
tyväisenä vastata hänelle 
tuleviin kyselyihin, että tar-
jolla on noin 250 hehtaaria 
hyvää rakennusmaata.

– Pyrimme olemaan ket-
teriä ja vastaamaan yritysten 
kaikkiin tarpeisiin. Muis-
tamme sen, että ilman yri-
tyksiä ja yrittäjiä ei ole kun-
taa. Yritykset ovat meidän 
keuhkomme, joilla Utajär-
ven kunta pystyy hengittä-
mään.

Investoinnit kehittävät 
alueen teollisuutta. Sahata-
varaa Utajärveltä 14 maa-
han vievän Orasko Oy:n ja 
Haadex Oy:n toimitusjohta-
ja Hany Yacoub kertoo, että 
toimintaa laajennetaan ja jat-
kojalostuksesta on jo tehty 
suunnitelmat.

– Kiitos Utajärven kun-
nalle ja Yrityspuistolle, jotka 
ovat ottaneet asian huomi-

oon. Kun aloitamme muuta-
man vuoden päästä, sille on 
löytynyt paikka.

Investointien jälkeen yli 
40 työntekijää yrityksissään 
työllistävä Yacoub kertoo, 
että ensi vuonna on tavoit-
teena jatkaa normaalisti tuo-
tantoa, mutta kannattavuut-
ta täytyy sähkön hinnan 
takia miettiä.

– Meillä on sähköener-
gian kustannukset kuutio-
ta kohden nousseet mel-
kein 4,5-kertaisiksi. Toivon, 

että Utajärvelle suunnitel-
lut energiainvestoinnit ovat 
tulossa mielellään nopeam-
min.

Skarta Energyn toimitus-
johtaja Kari Tuominen lupa-
si lokakuun kuntalaistilai-
suudessa Hany Yacoubille, 
että pyyntöön vastataan.

– Mahtava juttu, että Vie-
rivoima kiinnostaa. Kyllä 
voidaan myös ihan teitä var-
ten katsoa vielä nopeutettu-
jakin projekteja.

Vikke Saarelainen näkee 

vedyn olevan tulevaisuu-
dessa se alusta, jolla tehdään 
samat asiat ja vielä enem-
mänkin kuin tänä päivänä 
öljyllä. Vetyä valmistetaan 
johtamalla veteen sähköä, 
joka tuotetaan hiilineutraa-
liustavoitteiden mukaises-
ti aurinko- ja tuulivoimalla. 
Utajärvi on tämän kehityk-
sen edelläkävijä.

Mika Hamari
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Maanläheisyys ja omavaraisuus 
korostuvat käsitöissä
Utajärven Käsityöyhdistyk-
sessä ollaan tyytyväisiä pe-
rinteisten käsityötaitojen 
suosiosta. Yhdistyksen hal-
lituksen jäsen Henna Jolkin 
kertoo, että koronapandemi-
an ja Ukrainan sodan myötä 
kaikki omavaraisuutta edis-
tävät perinnetaidot kiinnos-
tavat nyt monia.

– Ehkä se on tietynlainen 
turva suomalaisille, että jo-
tenkin toteuttaa luonnonlä-
heisyyttä luovassa työssä. 
Siitä tulee turvallinen olo.

Taidon avulla 
kierrätys jalostuu 
tuunaukseksi
Perinteisten käsityötaitojen 
suosio kytkeytyy luontevas-
ti ympäristötietoisuuden li-
sääntymiseen. Materiaali-
en kestävään kulutukseen ja 
uusiokäyttöön kiinnitetään 
entistä enemmän huomiota.

Ajankohtaiset teemat nä-
kyvät myös siinä, miten Om-
pelimo StellaBellan yrittäjä-
nä aiemmin toiminut ja nyt 

Maanläheisyys näkyy käsitöissä materiaalien ja värien käy-
tössä. Kuviot ovat usein luontoaiheisia, kuten tässä näkyvät 
tassukuviot Utajärven Käsityöyhdistyksen sihteerin Minna 
Huuhtasen neulomassa paidassa. (Kuva: Minna Huuhtanen)

koulutuskeskus JEDUssa kä-
sityöohjaajaksi opiskeleva 
Henna Jolkin ohjaa käsityö-
kerhoja Harrastamisen Suo-
men malli -hankkeessa Uta-
järvellä.

– Olen yrittänyt homma-
ta mahdollisimman paljon 
kierrätysmateriaaleja. Lap-
set ovat kyllä innoissaan, ja 
minusta on ihanaa, että pys-
tyy hoksauttamaan, että täs-
täkin voitte tehdä jotain.

Omilla käsityötaidoil-
la voidaan tuottaa vanhal-
le tavaralle uutta arvoa. Jol-
kin kertoo, että suositussa 
tuunauksessa (upcycling) 
esimerkiksi huonekaluja tai 
vaatteita muokataan omiin 
tarpeisiin sopiviksi koris-
teiksi tai käyttöesineiksi.

Maanläheisyys näkyy kä-
sitöissä materiaalien ja vä-
rien käytössä. Jolkin kertoo 
monien kyselevän lähitiloja, 
joilta saisi villaa.

– Suomalaisen villan ar-
vostus on kyllä kasvanut 
ihan selvästi. Myös itse vär-
jätään luonnonmateriaa-

leilla, se on vähän parempi 
vaihtoehto kuin kemikaaleil-
la värjääminen.

Esimerkiksi kaarrokeneu-
leissa käytetään luonnonlä-
heisiä värejä, ja myös kuvi-
ot ovat usein luontoaiheisia, 
kuten karhun- tai hirvenpäi-
tä tai tassuja.

Luovuudelle  
löytyy tilaa
Hius- ja vaatemuodit vaihtu-
vat alan auktoriteettien oh-
jaamina nopeaa tahtia. Käsi-
töiden puolella Henna Jolkin 
ei ole havainnut vastaavaa 
ilmiötä. Kausivaihtelua toki 
on, kuten kaikessa inhimil-
lisessä toiminnassa, mutta 
kaudet voivat kestää esimer-
kiksi pari vuotta.

– Ensin on alkuhuuma, 
jolloin kaikki ovat innostu-
neita ja loppuu langat kau-
poista. Sitten se vähän laan-
tuu, mutta kuitenkin vielä 
jatkuu.

Esimerkkinä Jolkin mai-
nitsee makramee-solmeilun, 

jonka suosio näyttää olevan 
esimerkiksi viime jouluun 
verrattuna hiipumassa.

Vaihtoehtojen kirjoa pi-
detään yllä netistä löytyvissä 
harrastajaryhmissä. Esimer-
kiksi yhteisneulonnat ovat 
nyt suosittuja.

– Niitä on esimerkiksi Fa-
cebook-ryhmissä, ohje tu-
lee sinne vähitellen pieninä 
pätkinä. Ne liittyvät mones-
ti juhlapäivään, yleensä isän- 
ja äitienpäivään ja jouluun, 
Jolkin kertoo.

Jos haluaa päästä suoraan 
neulomaan, voi tilata kotiin 
sukkaboksin, jossa on ohje ja 
tarvikkeet mukana.

Käsitöiden maailmassa 
on jokaisen luovuudelle oma 
paikkansa. Henna Jolkin sa-
noo sitä ihanaksi asiaksi, että 
persoonallisuudelle löytyy 
tilaa. Utajärven käsityöhar-
rastajien töihin voi tutustua 
perinteisessä Käsityöläisten 
Joulupuodissa marraskuun 
lopulta jouluun saakka.

Mika Hamari

Taide kaikille yhteisenä kielenä 
edistää osallisuutta
Oulunkaaren kuntayhty-
män hallinnoiman Lähde! 
Taiteesta osallisuutta -hank-
keen johtoajatuksena on, että 
taide kuuluu kaikille. Pro-
jektipäällikkö Sanna Juuti-
nen korostaa, että hankkee-
seen kuuluvissa projekteissa 
kaikki tekeminen lähtee koh-
deryhmien omista lähtökoh-
dista.

Utajärvellä toteutetaan 
loppuvuoden aikana maa-
hanmuuttajien ja kehitys-
vammaisten kohderyhmien 
kanssa kaksi projektia, joi-
den projektitaiteilijaksi on 
valittu keramiikkataiteilija 
Talvikki Pisilä. Kuntalaisil-
le luodaan yhteinen olohuo-
ne, jossa he voivat viettää ai-
kaa ja järjestää tilaisuuksia, 
ja ulkoilemaan kannustava 
Hyvinvointiraitti saa uutta 
ilmettä.

Ennen kuin yhteisen olo-
huoneen paikka on päätet-
ty, maahanmuuttajat pohti-
vat projektitaiteilijan kanssa 
tilan esteettisyyttä ja käytet-
tävyyttä koskevia ratkaisuja. 
Myös muut kuntalaiset voi-
vat tuoda mukaan ideoitaan. 
Olohuoneprojekti on osa Yh-
teiset tilat -toimintaa, jossa 
kehitetään osallisuuden me-
netelmiä sekä kunnan tilo-
ja ja palveluita. Osallisuus 
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
merkityksellisyyttä. 

Toisen projektin kohde-
ryhmänä ovat kehitysvam-
maiset. Hyvinvointiraitin 

varrelle sijoitettavien taide-
teosten avulla kulkijan kat-
setta ohjataan sellaisiin paik-
koihin, jotka ehkä muutoin 
jäisivät häneltä huomaamat-
ta.

– Hyvin usein ihmiset 
katsovat maahan, kun he kä-
velevät. Sen takia ajattelin, 
että siellä olisi eri korkeuk-
silla asioita, Talvikki Pisilä 
kertoo.

Jokainen voi  
vaikuttaa  
yhteisiin asioihin
Aivan kuten taide tekee ym-
päristöä uudella tavalla nä-
kyväksi, taidelähtöisillä me-
netelmillä voidaan löytää 
uusia ratkaisuja asioihin. 
Projektitaiteilija voi auttaa 
tässä.

– Taidelähtöiset menetel-
mät ja tekeminen voivat aut-
taa ihmistä löytämään joita-
kin omia polkuja eteenpäin. 
Talvikki on tosi taitava siinä, 
että hän antaa oman taidenä-
kemyksensä ja -osaamisen-
sa kautta ihmisille työkalu-
ja nähdä asioita eri tavalla, 
Sanna Juutinen kertoo.

Keramiikka-ateljeetaan 
Haukiputaalla pitävä Tal-
vikki Pisilä on toiminut 
myös aiemmin Lähde-hank-
keen projektitaiteilijana ja 
taidekummina. Pudasjärvel-
lä tuunattiin kehitysvam-
maisten kohderyhmän kans-
sa taidepenkkejä heidän 

ideoidensa pohjalta.
– Aistin, että he oikeas-

ti kokivat sen merkitykselli-
senä. Viikoittain tavattiin, ja 
kun menin sinne, he huusi-
vat, että taiteilija tulee, tule 
kahville! Se oli tosi aito vas-
taanotto, Talvikki Pisilä ker-
too iloisena.

Tärkeinä asioina nousivat 
esille esimerkiksi kalastus ja 
hirsikerrostalon pihalle toi-
vottu omenapuu. Pisilä haki 
rakennustyömaalta ome-
napuupenkkiä varten rimo-
ja, ja vanerineliöistä tehtiin 
omenoita. Vaneriin tehtiin 
kalojen silmien paikalle ko-

loja, ja pyörätuolissa istuvat 
osallistujat upottivat niihin 
lasikuulia. Kaikki osallistui-
vat tekemiseen ja saivat sii-
tä iloa.

– Lähden siitä, että se tun-
tuisi heistä mahdollisimman 
omalta työltä. Esimerkiksi 
Pudasjärven taidepenkeissä 

täytyi auttaa leikkaamisessa, 
mutta kaikki maalaukset ja 
värivalinnat he tekivät itse, 
Talvikki Pisilä kertoo roolis-
taan projekteissa.

Mika Hamari

Utajärven molempiin projekteihin valitulla Talvikki Pisilällä on myös aiempaa kokemusta projektitaiteilijana toimimisesta. 
Kun Pudasjärvellä tuunattiin taidepenkkejä kehitysvammaisten kohderyhmän kanssa, kaikki osallistuivat tekemiseen ja 
saivat siitä iloa. (Kuva: Heidi Jäärni)



10 2022UTAJÄRVEN talvi

Särkijärvelle kaksi vuotta sit-
ten muuttaneet Kristian La-
pinlampi ja Miia Parkki-
ma-Lapinlampi viihtyvät 
maaseudun rauhassa. Lä-
himpään naapuriin on mat-
kaa lähes kilometri.

– Me halusimme ihan 
omaa rauhaa. Tykkäämme 
ihmisistä, mutta on kuiten-
kin tätä väljyyttä tässä.

Miia kertoo olevansa sy-
dämestään maalaistyttö ja 
todella eläinrakas, ja myös 
Kristianin juuret ovat maal-
la. Kun he asuivat Kempe-
leessä, heidän tavoitteenaan 
oli löytää vanha navetta ja 
jonkin verran omaa maa-
ta kohtuullisen ajomatkan 
päässä Oulusta. Tämä osoit-
tautui yllättävän haastavak-
si.

– Huomasimme, kun et-
simme vanhoja pientilo-
ja, että niitäpä ei tahdo olla-
kaan. Ne ovat perikunnilla, 
ja ne monesti eivät halua 
myydä. Jos niitä ei hoideta, 
ne menevät piloille. Niille 
olisi kyllä ostajia.

Etsintä päättyi onnelli-
sesti, kun Särkijärveltä löy-
tyi hyvässä kunnossa ole-
va Kuivalan tila. Yhtenä 
plussana oli palkanlasken-
taohjelmiston asiantuntija-
na toimivalle Miialle etätyöt 
mahdollistava Utakuitu.

– Onneksi on jäänyt hy-
bridimalli, että ei ole pakko 
aina olla toimistolla. Käyn 
suurin piirtein kerran vii-
kossa Oulussa, loput päivät 
saan olla kotona.

Touhua riittää 
ympäri vuoden
Uusien asukkaiden myö-
tä pientila on herännyt uu-
delleen henkiin. Kristianil-
la ja Miialla on kaksi koiraa 

Miia ja Kristian löysivät 
unelmiensa kodin pientilalta

ja kolme kissaa. Miialla on 
vanhassa navetassa lampaita 
ja lähitulevaisuudessa myös 
kanoja.

– Hommasin tähän ensin 
kesälampaita ja ihastuin nii-
hin niin, että ostin ne. Minul-
la on tilatunnukset, homma-
sin ne sitten.

Sukkia, säärystimiä, pi-
poja ja villapaitoja neulova 
Miia sanoo omavaraisuuden 
olevan kasvava trendi. Tule-
vaisuudessa hän aikoo käyt-

tää neulomisessa omien lam-
paidensa villaa.

– Minä täällä Google kuu-
mana etsin karstoja ja täm-
möisiä, millä saisi itse tehtyä 
villat langaksi.

Kristianin monet työt ja 
harrastukset menevät kelien 
mukaan. Talvella hän ajaa 
kelkalla ja pilkkii, mutta ke-
väällä on vähiten tekemistä, 
kun on paljon lunta ja koi-
rien kiinnipitoaika. Kesäl-
lä voi tehdä vaikka mitä, ja 

syksyllä Kristian metsästää.
Rakennusmestarina työs-

kentelevä Kristian ajaa joka 
päivä ajaa Ouluun töihin, 
matkaa tulee Puolangan ra-
jalta 116 kilometriä yhteen 
suuntaan. Kristian kertoo 
huomanneensa, että Utajärvi 
on yrittäjämyönteinen kun-
ta, ja huhtikuussa hän liittyi 
yrittäjien joukkoon perusta-
malla Nuohous- ja Raken-
nuspalvelu Lapinlammen, 
jossa hän tekee iltaisin nuo-

Särkijärvelle kaksi vuotta sitten muuttaneet Kristian ja Miia viihtyvät maaseudun rauhassa. Eläinrakkaalla Miialla on lampaita ja lähitulevaisuudessa 
myös kanoja. (Kuvat: Lapinlammen kotialbumi)

houksia.
– En ole ikinä ajatellut, 

että rupeaisin nuohoojak-
si, olen aina ollut rakennus-
puolella. Hoksasin yhtäkkiä, 
että kun ei täällä ole oikein 
nuohoojia, käyn koulun, että 
pystyn edes nuohoamaan tä-
män oman talon. Siitä se sit-
ten lähti, perustin firman, 
että pystyn nuohoamaan 
muillekin. Nyt pitää vie-
lä yksi kurssi tälle vuodelle 
käydä, niin saan tehdä myös 

ilmanvaihtokanavien nuo-
housta.

Asiantuntija tietää, että 
talo pysyy kunnossa asu-
malla. Yhä useampi haluaa 
asua väljässä ympäristössä, 
kun siihen tarjoutuu mah-
dollisuus. Unelmiensa kodin 
pientilalta löytäneet Miia ja 
Kristian ovat tämän trendin 
aallonharjalla.

Mika Hamari

NuoRa 
Nuohous ja  

Rakennus Lapinlampi
varauksia tulevalle 

vuodelle
040 125 7200

nuora.lapinlampi@
gmail.com

Vakituisesti asuttujen yksityiskiinteistöjen 
pihateiden aurausavustus ja linkouspalvelu

Utajärven kunta avustaa 
vakituisesti omakotitalos-
sa asuvia kuntalaisia piha-
teiden linkouksessa.

Linkousavustus sisältää 
15 linkouskertaa. Pihatien 
pituus on oltava vähintään 
50 metriä ollakseen oikeu-
tettu linkouspalveluun.

Tämä on kunnalta avus-
tus eikä se perustu lakiin 
tai palvelun pakollisuu-
teen. 

Pihateiden linkoukses-
ta ei ole annettu tarkko-
ja aika- eikä lumirajoja. Jos 
kunnan avustama palvelu 
ei ole riittävä, niin kunta-
laisilla on mahdollista os-
taa lisäpalveluita urakoit-
sijoilta.

Hiekoitus ja liukkauden 

torjunta pihateiden osalta ei 
kuulu kunnan järjestämään 
palveluun.

Kuntalainen, joka itse 
hoitaa pihatiensä aurauk-
sen (tien pituus vähintään 
50 metriä) voi myös hakea 
rahallista aurausavustusta 
kunnalta.

Lingottavien  
pihateiden  
kunto
Pihateiden on linkouksen 
kannalta oltava sellaisessa 
kunnossa, että linkous voi-
daan urakoitsijan toimes-
ta esteettä sekä ympäristöä 
(pihapiirit, rakennukset, ko-
neet, laitteet) että kunnossa-
pitokalustoa vaarantamatta 

hoitaa.
Aurausviitoituksella 

osoitetaan tien leveys niin, 
ettei tietä lingottaessa syn-
ny liikennettä vaarantavia 
ns. yliaurauksia eivätkä tien 
reunassa mahdollisesti ole-
vat esteet aiheuta vaaraa tal-
vikunnossapidolle.

Lingottavan tieuran leve-
yden tulee olla vähintään 3 
metriä tien pinnassa sekä es-
teetön 3 metrin korkeudella 
(ei puustoa eikä oksistoa es-
teenä), jotta linkouskalustoa 
vaarantamatta talvikunnos-
sapitoa voidaan suorittaa.

Lingottavalla tielinjalla 
ei saa olla suuria kiviä eikä 
kantoja, jotka saattavat va-
hingoittaa urakoitsijan ka-
lustoa.

Alueet ja  
niiden linkoajat
Linkoajilta voi myös kysyä 
lisäpalveluiden ostoa mm. 
pihanlinkous tai alle 50 met-
rin linkous

Järvikylä -Kangaskylä, 
Kemilänkylä, Kirkonky-
lä (Pappila - Alakylä), Lah-
densuu: Marko Kemppai-
nen p. 044 542 2042.

Naamankylä: Jarkko Väi-
sänen p. 050 552 8937.

Juorkuna: Yhteyden otot 
Juorkunan Kyläseura Raija 
Tomperi p. 050 371 4337.

Ahmas, Kirkonkylä 
(Hautuumaankylä), Kormu, 
Sanginkylä kokonaisuu-
dessa: Hannu Tervo p. 045 
6521 384.

Niskankylä: Heikki Soro-
nen p. 0400 818 431.

Särkijärvi: Heino Hanhe-
la p. 040 5649 251.

Simintie, Jari Tikkanen p. 
0400 922 572.

Sotka etelä- ja pohjois-
puoli, Jaakko Rikkola p. 040 

746 9838.
Murronkylä, Jari Aitta 

p. 050 365 7932.

Elinympäristöpalvelut
Ympäristötyönjohtaja Päivi 

Väänänen p. 0500 186 387



11UTAJÄRVEN talvi2022

Oma aktiivisuus luo harrastusmahdollisuuksia
On arvovalinta, mihin ha-
luaa käyttää aikaa. Aina voi 
käydä muualla, mutta koti 
on siellä, missä sydän.

Asiat loksahtivat hienosti 
kohdilleen, kun Kimmo Ho-
lappa ja Essi Gregori muut-
tivat kaksi vuotta täyttävän 
Leo-poikansa kanssa kesä-
kuun lopulla Oulusta Utajär-
ven kirkonkylälle. Kimmo, 
38, on syntynyt Utajärvellä 
ja Essin, 36, juuret ovat Kai-
nuussa.

Pipelifella töissä olevan ja 
aktiivisesti UU:n jääkiekos-
sa toimivan Kimmon osalta 
Utajärvellä asuminen sääs-
tää merkittävästi matkoihin 
kuluvaa aikaa. Essi puoles-
taan on siirtynyt etätöihin jo 
koronapandemian alkaessa.

– Moneen kertaan on pu-
huttu, että oli kyllä oikea rat-
kaisu. Sitä yhteistä aikaa, 
mitä lähdettiin hakemaan, 
on kyllä nyt ollut. Tuntuu, 
että tosi paljon enemmän ke-
retään touhuta, Essi ja Kim-
mo kertovat tyytyväisinä.

Kimmon tyttäret Ven-
la, 14, ja Vappu, 12, tykkää-
vät käydä Utajärvellä. Myös 
Leo on ottanut uuden ko-
din hyvin vastaan. Yksi ilon-
aiheista on se, että Kimmon 
vanhemmat asuvat paikka-
kunnalla.

– Leo on ollut erittäin 
mielissään, että on enemmän 
yhteistä aikaa mummun ja 
ukin kanssa, Essi kertoo.

Essi toivoo, että tulevai-
suudessa ihmiset löytäisi-
vät takaisin kotikonnuilleen, 
sillä on nähty, mitä suuriin 

kaupunkeihin keskittämi-
nen tekee esimerkiksi terve-
ydenhuollolle ja muille pal-
veluille. Hän kertoo, että 
kyllä hänkin 20-vuotiaana 
asui mieluummin isommalla 
paikkakunnalla, mutta nyt 
on toisin.

– Tähän ikään perheelli-
senä tämä on ehdottomas-
ti miellyttävämpi vaihtoeh-
to kuin joku iso kaupunki. 
Olen aina haaveillut täm-
möisestä yhteisöllisyydestä, 
mitä täällä Utajärvellä on.

Kunta auttaa 
harrastus- 
paikkojen  
löytymisessä
Kimmolta, Essiltä ja koko 
perheeltä löytyy urheilus-
sa monipuolinen lajivalikoi-
ma. Tankotanssissa kilpaile-
va Venla lähtee joulukuussa 
Italiaan edustamaan Suo-
mea junioriamatöörien MM-
kisoissa. Vappu puolestaan 
harrastaa showtanssia. Kei-
sarintien päiväkodissa syys-
kuussa aloittanut Leo kasvaa 
vanhempiensa kanssa kulki-
essaan pienestä pitäen lii-
kunnalliseen elämäntapaan. 
Uimassa käydään Rokualla.

Utajärvellä jääkauden 
palauttamisessa arvokasta 
työtä tehnyt Kimmo jatkaa 
jääkiekon parissa, tällä kau-
della UU:n edustusjoukku-
een apuvalmentajana.

– Nyt kun tuo muutto 
varmistui tänne, olen mie-
lelläni taas mukana, Kimmo 
kertoo.

Utajärvelle muuttaminen on antanut Kimmolle, Essille ja kaksi vuotta täyttävälle Leolle lisää yhteistä aikaa ja harrastus-
mahdollisuuksia. Vanhempiensa kanssa kulkiessaan Leo kasvaa pienestä pitäen liikunnalliseen elämäntapaan.  (Kuva: 
Anneli Holappa)

Matalan kynnyksen har-
rastusliikunnan tarjoaminen 
on tärkeää kansanterveys-
työtä. Jääkiekkoliiton kak-
kostason valmentajakoulu-
tukseen päässyt Kimmo on 
sopinut UU:n ja liikuntatoi-
men kanssa ohjaavansa tal-
vella luistelukouluja ja kiek-
kokerhoa.

Essin päälajina ammun-
nassa on 10 metrin ilmapis-
tooli, jossa hänen lahjak-
kuudestaan kertoo nopea 
nousu SM-tasolle. Odotus-
aikana Essi ei ampunut lyi-
jypölyn takia ja nyt hän käy 

kerran viikossa ampumas-
sa Hyvinvointitalolla, Uta-
järven kunnalta saamallaan 
salivuorolla. Tänä vuonna 
joukkuelajeissa tulleet SM-
mitalit kertovat taidon säily-
misestä.

Kainuun vaaramaisemis-
sa kasvanut Essi on innostu-
nut myös retkeilystä ja pitää 
paljon Rokuan vaihtelevista 
maastoista, joissa näkee ma-
talan aluskasvillisuuden an-
siosta todella pitkälle.

– Rokua on aivan kuin 
unohdettu helmi, se on niin 
hieno retkeilykohde ja noin 

lähellä. On mahtavaa, että 
siellä voi käydä retkeilemäs-
sä, ei tarvitse lähteä minne-
kään Lappiin kokeakseen 
upeita maisemia.

Yhteisenä harrastukse-
naan Kimmo ja Essi pelaa-
vat golfia. Oma aktiivisuus 
luo myös toisille harrastus-
mahdollisuuksia. Puolitoista 
vuotta sitten Utajärvelle pe-
rustetussa Fore ry -golfker-
hossa on 14 jäsentä, ja uusia 
otetaan mielellään mukaan. 
Yrityspuiston avulla löyde-
tyssä kerho- ja harjoitusti-
lassa voi harjoitella lyöntisi-

mulaattorin kanssa. Kimmo 
kehuu kunnan harrastus-
myönteistä ilmapiiriä.

– Tykkään ihan älyttö-
mästi. Olen sitä mieltä, että 
jos Utajärvellä jotakin ha-
luaa harrastaa, se on itsestä 
kiinni. Jos jotakin ei ole, niin 
ihan selkeästi on nähty, että 
kunta tukee siinä, mutta se-
kään ei tule valmiina pöy-
tään, vaan sen eteen pitää 
tehdä itse töitä.

Mika Hamari

Kiertotaloudella voidaan vähentää 
kustannuksia ja päästöjä
Kiertotalouden green deal 
vauhdittaa yhteiskunnan 
siirtymistä kiertotalou-
den mukaiseen toimintaan. 
HINKU-kuntien verkos-
toon kuuluva Utajärven 
kunta on yksi green dealin 
valmisteluun osallistuneis-
ta yli 80 toimijasta.

Utajärven kunnan re-
surssiviisauden tiekartassa 
määritellään resurssiviisaus 
kyvyksi käyttää luonnonva-
roja, raaka-aineita, energi-
aa, tuotteita, palveluja, tiloja 
ja aikaa harkitusti ja hyvin-
vointia sekä kestävää kehi-
tystä edistävällä tavalla.

Resurssiviisautta toteut-
tavassa kiertotaloudessa 
pyritään säilyttämään ma-
teriaalit ja niihin sitoutu-
nut arvo mahdollisimman 
pitkään. Esimerkiksi tuo-
tannon sivuvirtoina synty-
vät ainekset eivät ole jätettä, 
vaan uudelleen hyödynnet-
tävää materiaalia. Mahdol-
lisuuksien mukaan myös 
jatkokäyttö kannattaa suun-
nitella jo etukäteen.

–  Talo on jo valmiiksi 
suunniteltu sellaiseksi, että 
on mietitty ennakkoon, mi-
ten purkutilanteessa voi-
daan hyödyntää sen osia, 
Utajärven kunnan hanke-
koordinaattori Thomas Vir-
ta kertoo esimerkkinä.

Kiertotalouden 
käsikirja neuvoo 
yrittäjiä
Äskettäin päättyneessä kä-
sikirjahankkeessa julkais-
tu Utajärven teollisuusalu-
een kiertotalouden käsikirja 
on käytännönläheinen opas 
yrittäjille. Thomas Virta us-
koo samoin hankkeen si-
vuilta ilmaiseksi ladattavan, 
Excelissä käytettävän pääs-
tölaskentatyökalun kiinnos-
tavan yrityksiä.

– Siinä voi ennakkoon 
laskea, kannattaako vaikka 
tien rakentamishankkees-
sa käyttää hiekkaa vai olisi-
ko sittenkin fiksua käyttää 
kuonaa tai jotain uusioma-
teriaalia.

Fiksu toiminta on järke-
vää sekä kustannusten että 
päästöjen kannalta. Tällai-
siin win-win-tilanteisiin 
päästiin hankkeen molem-
missa pilottikohteissa, joi-
ta olivat kaksi kaavatietä 
Mustikkakankaalla. Maan-
rakennus- ja tietöiden toteu-
tuksista vastasi GRK. Esi-
merkiksi kuonat ja tuhkat 
kuuluvat potentiaalisimpiin 
uusiomateriaaleihin teolli-
suusalueen kehittämisessä.

– Kummallekin pilotti-
kohteelle on hankkeen puit-
teissa laskettu, kuinka pal-
jon on syntynyt päästöjä ja 
kustannuksia. Sitten on vie-
lä arvioitu ne, jos sama työ 
olisi tehty hiekkaa käyttä-
mällä, Thomas Virta kertoo 
tuloksista innostuneena.

Laskurista saatujen tu-
losten mukaan uusiomate-
riaalin hyödyntäminen on 
sekä päästöjen että kustan-
nusten perusteella kannat-
tavampaa kuin neitseellisen 
materiaalin eli hiekan käyt-
tö.

Biohiiltä  
aletaan  
valmistaa  
Mustikka- 
kankaalla
GRK Infra Oyj:n liiketoi-
minnan kehitysjohtaja Riina 
Rantsi kertoi Utajärvellä lo-
kakuussa järjestetyssä kun-
talaisillassa yrityksen keskit-
tyvän siihen, että työnteko 
olisi mahdollisimman vähä-
päästöistä.

– Käytämme paljon eri-
laisia uusiomateriaaleja eli 
hyödynnämme rakentami-
sessa soveltuvissa kerroksis-
sa murskattua betonia. Meil-
lä on erilaisia kuonia, tuhkia 
ja kierrätyskasvualustoja.

GRK käynnisti ympä-
ristöliiketoimintansa viisi 
vuotta sitten, ja Mustikka-
kankaan laitoksella päästään 
biohiilen tuotantoon tavoit-
teen mukaan ensi vuoden 
alussa. Prosessissa poiste-
taan hajoavia biomateriaale-
ja, kuten lietteitä ja metsien 

Kiertotalouden käsikirja -hankkeen pilottikohteista saatujen 
tulosten mukaan uusiomateriaalin hyödyntäminen on sekä 
päästöjen että kustannusten perusteella kannattavampaa 
kuin hiekan käyttö. Tässä näkyvä kuona on yksi potentiaali-
simmista uusiomateriaaleista. (Kuva: Thomas Virta)

hakkuutähteitä ympäristös-
tä ja hiilletään ne vähähappi-
sissa olosuhteissa pysyvään 
hiilen muotoon. Näin hiilidi-
oksidi voidaan sitoa esimer-
kiksi osaksi kasvualustaa tai 
asfalttia noin tuhannen vuo-
den ajaksi.

– Täytyy sanoa, että 
olemme tosi innoissamme 
siitä, että olemme saaneet jo-
tain poikkeuksellista raken-
tamisen sektorilla aikaiseksi, 
Riina Rantsi kertoo tyytyväi-
senä.

Mika Hamari
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Utajärven talveen innostuneella otteella
Syksy alkaa pian muuttua 
talveen ja ensilumi on saa-
tu myös Utajärvelle. Paljon 
on yrityspuolen ympäril-
lä tehty tänä vuonna konk-
reettisia toimia, tontteja on 
myyty yritysten liiketoimin-
taan ja maata ostettu lisää 
teollisuusalueelle. Yritysten 
suunnitelmia on ilo lukea 
tästäkin lehdestä. Olemme 
mukautumassa hyvää vauh-
tia vihreään siirtymään kier-
totalouden kasvun ja vih-
reän energian avulla. On 
muistettava, että siirtymäs-
sä ei ole kyse pelkästään vih-
reistä arvoista vaan yritysten 
kannattavuudesta ja toimin-
taedellytyksistä tulevaisuu-
dessa. Mustikkakankaan 
teollisuusalueelle on myös 
rakennettu teitä ja uusi liitty-
mä, jotta alue mahtuu yritys-
ten mukana kasvamaan. 

Yrittäjien mielipiteitä on 
kartoitettu muun muassa 
opinnäytetyössä, jossa saim-
me alueen yrityksistä kiin-
nostuneen vastaanoton alu-
eellemme suunnitelluista 
uusiutuvista polttoaineis-
ta ja vihreästä energian tuo-
tannosta. Vierivoiman toteu-

tuessa, tuulen- ja auringon 
yhteisenergiantuotanto 
mahdollistaa yrityksille kil-
pailukyvyn ja vetovoiman 
alueellamme. On siis tärke-
ää, että teemme yhteistyötä 
mahdollistaaksemme kun-
talaisina elinvoiman kasvun 
alueellamme. 

Pyrimme mahdollista-
maan yritysten kasvun, kil-
pailukyvyn ja yritysken-
tän laajentumisen alueelle. 
Olemme järjestäneet onnis-
tuneesti yrittäjävalmennus-
ta ja koulutuksia kuluvan 
syksyn aikana niin alkavil-
le kuin jo yrittäjänä toimi-
ville. Yritysten vahvistuessa 
alue vahvistuu ja yritykset 
tuovat työpaikkoja ja välil-
lisesti työvoimalle tarvetta 
myös muissa alueemme yri-
tyksissä. Jokainen yritys tar-
vitsee toista yritystä, tämä 
lausahdus on suustani kuul-
tu jo usein ja juontaa juuren-
sa Utaconin Sakari Kantojär-
veen. Hän kertoo mielellään 
yritysalueemme olevan hy-
vällä maalla ja jokainen yri-
tys tarvitsee myös tois-
ta menestyäkseen. Yhdessä 
ja yhteisen hyvän eteen te-

keminen on kunnassamme 
erittäin iloinen asia, vaikka 
ajat ovat haasteelliset. Olen 
ilokseni saanut havaita, että 
olemme Suomen mittakaa-
vassa pitkällä tekemises-
sämme ja suunnitelmissam-
me kiertotalouden sekä 
uusiututuvan energian rat-
kaisuissamme. Näitä ja mui-
ta yritysten suunnitelmia on 
mahdollista vauhdittaa jul-
kisten tukien avulla, joita 
on tulossa jakoon ennätyk-
sellisen paljon ohjelmakau-
delle 2023-2026. Toivomme 
yrityksiltä aktiivisista yhte-
ydenpitoa yrityspuistoon, 
jotta voimme hyödyntää ja-
koon tulevat tuet mahdolli-
simman tehokkaasti  

Olemme lisänneet op-
pilaitosyhteistyötä niin 
kunnan kuin yritystenkin 
toimintaa vahvistavaksi asi-
aksi. Haluamme osaltam-
me myös ohjata vaihtoehto-
ja opiskeluun toisen asteen 
oppilaitosten kattavan op-
pilaitostarjonnan kaut-
ta. Esimerkiksi nuoren tai 
alanvaihtajan halutessaan 
kokiksi matkailuyritykseen 
alueellamme, voimme tehdä 

Järjestämme yhteistyössä 
oppilaitosten ja yritysten 
kanssa iltapäivän mittaisen 
messutapahtuman Utajär-
ven hyvinvointitalon saliin 
7.2.2023 klo 12:00-17.30.

Työnhakijoille, alan-
vaihtajille ja nuorille tilai-

suus tarjoaa mahdollisuu-
den päästä tutustumaan 
eri alojen työtehtäviin, op-
pilaitosten uratarinoihin 
ja opiskeluvalikoimaan. 
Tervetuloa nappaamaan 
harjoittelupaikka-, kesä-
työpaikka vaikkapa Töt-

teröbaarista tai pidem-
piaikainen työpaikka 
Utajärveläisistä yrityksistä.

Tapahtumaa ovat järjes-
tämässä Utajärven lukio, 
Osao, Luovi, Opao, Utajär-
ven 4H

Utajärven kunnan Nuo-

riso ja liikuntapalvelut-, 
maahanmuuttotyö- ja työl-
lisyyspalvelut, Utajärven 
Yrityspuisto, Karhunluola 
yrittäjyyskilpailu

Paikallisia yrityksiä, jot-
ka ovat jo mukana tapahtu-
massa Rokua Health & Spa, 

Orasko Oy, Utacon, Active 
Camping, K-Market Meira-
mi.

Kutsumme yrityksiä mu-
kaan tapahtumaan esittele-
mään yrityksen työpaikko-
ja omille ständeilleen sekä 
vieraaksi kuulemaan moni-

puolisen oppilaitostarjon-
nan mahdollisuuksista. Il-
moita yrityksesi mukaan 
Tiia Juntuselle tiia.juntu-
nen@utajarvi.fi 044 717 9706 

Oppilaitosten ja yritysten yhteinen 
messutapahtuma työnhakijoille 7.2.2023

kattavasti työtä tämän eteen, 
niin että mahdollinen työ-
paikka on valmiina koulu-
tuksen päätyttyä. 

Teemme jatkuvasti työ-
tä tuodaksemme yritys-
ten käyttöön monipuolisen 
verkoston ja laajan osaa-
misalueen. Olemme palve-
luksessanne yrittämisen al-
kuvaiheen suunnitelmissa, 
rahoituksissa ja investoin-
neissa, koulutuksissa ja val-
mennuksissa, tilaratkaisuis-
sa, omistajanvaihdoksissa ja 
markkinoinnissa.

Toivomme jatkuvasti pa-
lautetta toiminnastamme 
ja yhteydenottoa matalalla 
kynnyksellä kaikkeen yrittä-
misen elinkaareen liittyvissä 
asioissa, innostunutta talvea 
toivottaen.

Vuokko Paso
Utajärven Yrityspuisto Oy

toimitusjohtaja
p.0405125550

vuokko.paso@utajarvi.fi

Vuokko Paso ja Tiia Juntu-
nen matkalla BotH2nia ve-

tyverkoston yrityskierrok-
selle Lappeenrannassa 

7.11.2022.

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

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

Hallitus 2022

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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Männynjuuri taipuu kauniisti 
punotuiksi designtuotteiksi

Käsityöperinnettä jatkava Laila Soronen käyttää punomi-
sessa männynjuurta, koska sitä on hyvin saatavilla. Taidok-
kaan työn tuloksena on kaunis, pitsimäinen kuvio ja kestä-
vä rakenne. (Kuva: Anne Soronen)

Niskankylällä asuva Laila 
Soronen on tehnyt 40 vuo-
den ajan maatalon emäntänä 
navettatöitä. Nyt kun tilan 
työt ovat siirtyneet pojalle 
ja isännälle, hän työskente-
lee siivoojana ja punoo ajan 
niin salliessa männynjuures-
ta designtuotteita.

Kahdeksan vuotta sit-
ten luonnonvaratuottajaksi 
opiskellessaan Soronen sai 
tietoa myös luonnon koris-
temateriaaleista. Taitoa nii-
den käyttämiseen hän hank-
ki viisi vuotta sitten Oulussa, 
PSK-Aikuisopistossa pide-
tyllä männynjuurityökurs-
silla.

– Se oli sitä varten järjes-
tetty, että säilyy tämä perin-
nekäsityö, taito tehdä näi-
tä. Se on tosi vanha käsityön 
muoto.

Punomalla saadaan ai-
kaan kaunis, pitsimäinen ku-
vio ja kestävä rakenne. Vas-
tavalmistunut tuote tuoksuu 
tuoreelta puulta. Esimerkik-
si vateja, leipäkoreja ja so-
keriastioita voidaan käyttää 
käyttöesineinä ja koristeina.

Soronen perusti Juures-
ta Design -yrityksensä hel-
mikuussa 2020. Designtuot-
teiden hyvästä kysynnästä 
kertoo se, että kaikki Anu 
Palovaaralla Wanhassa Nik-
karissa myynnissä olleet 
tuotteet ovat menneet kau-
paksi. Kiire asettaa kuiten-
kin haasteita, sillä Soronen 
ehti viime talvena tehdä kol-
me pientä koria.

– Jos en olisi tuota siivo-

ushommaa hoksannut, niin 
varmaan tekisin nyt enem-
mänkin niitä, mutta pitää 
tässä sitten, kun eläkkeelle 
pääsee, ruveta enemmän te-
kemään.

Puuta punotaan 
kuin lankaa
Samaa tekniikkaa voidaan 
käyttää männyn-, koivun- ja 
kuusenjuuren punomisessa. 
Laila Soronen käyttää män-
nynjuurta, koska sitä on hy-
vin saatavilla. Hän kertoo, 
että maan pinnassa kasva-
vaa juurta voi varovasti nos-
tamalla saada monta metriä 
kerralla ja tämä ei vaikuta 
puun kasvuun, jos ei vie siltä 
kaikkia juuria.

– Soramontut ovat hy-
viä keruupaikkoja, jos siel-
lä kasvaa mäntyjä monttujen 
reunamilla. Minä olen itse 
kerännyt Rokuanvaaralta, 
meillä on metsäpalsta siellä. 
Siellä on hiekkakangasta ja 
mäkistä maastoa, olen sieltä 
jäkälän alta kaivanut sitä.

Punomisessa työvälinee-
nä Soronen käyttää poron-
sarvesta tehtyä, sukkulan 
muotoista purasinta. Ensin 
juuret kuoritaan vetämällä 
ne purasimessa olevien rei-
kien läpi.

– Kun juuret on saatu ke-
rättyä, ne pitää heti kuo-
ria ja laittaa kiepille kuiva-
maan. Jos ei ehdi heti kuoria, 
voi pakastaa. Sitten kun al-
kaa tekemään, juuret pitää 
liottaa, koska ne kuivuvat 

kovaksi kuin puu, Soronen 
neuvoo.

Punomisessa käytetään 
kahta juurta. Pyöreää sydän-
juurta ei halkaista. Kudejuu-
ri halkaistaan puoliksi, tai 
iso juuri voidaan halkaista 
useampaankin osaan. Pyö-
reät muodot ovat helpompia 
toteuttaa, kulmikkaat haas-
tavampia, mutta juuri tai-
puu moneksi.

Käsityöperinnettä jatka-
va Laila Soronen siirtää mie-
lellään taitoa eteenpäin, jot-

ta se ei pääsisi unohtumaan. 
Hän on käynyt kahtena ke-
sänä Turkansaaressa esitte-
lemässä juuritöitään, ja sa-
massa yhteydessä on esitelty 
myös tuohitöitä, villalangan 
kehräystä ja pitsinnypläystä. 
Omavaraisuus on jälleen ar-
vossaan, ja käsityöperinteet 
ovat peräisin ajalta, jolloin 
luontoa on osattu hyödyntää 
kestävällä tavalla.

Mika Hamari
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Riitta Mustonen
Jalkojenhoitaja

Tonttikuja 2, 91600 Utajärvi
Puh. 040 7268 013

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
TIMO AAMUVUORI  045 144 6457

www.utajarvi.fi

Utajärven kunnan yhteisölliset tilat 
varattavissa

Rokuan yhteisöllinen tila 
Kahveroinen on Rokua 
Health & Span alakerras-
sa oleva tila, joka koostuu 
kolmesta huoneesta. Neu-
vottelutila noin 20 hengel-
le, pienempi työtila Ro-
kua Geopark laboratorio 
ja suurempi kokoustila, 
joka soveltuu esimerkik-
si esityksiin ja vapaaseen 
kokoontumiseen. Suu-
rempaan tilaan on tulossa 
Rokua Geopark -näyttely 
ja tietoa Rokuan kansallis-
puistosta. Tila on tarkoitet-
tu utajärvisten esimerkiksi 
yhdistysten, seurojen, yrit-
täjien, yksityisten, etätyö-
tä tekevien ja neuvottelu-
tiloja kaipaavien käyttöön. 
Tila sijaitsee Health & Span 
alakerrassa ja sinne kulje-
taan ulkokautta, Ahveroi-
sen puolelta taloa. Tilan 
osoite on Kuntoraitti 2, Ro-

kua. Tilan voi varata kun-
nan sivuilta varauskalente-
rista, soittamalla Utajärven 
Asiointipisteeseen tai asioi-
malla paikan päällä asioin-
tipisteessä.

Yhteisöllinen työtila 
Syke on tarkoitettu esimer-
kiksi yhdistysten, seurojen, 
yrittäjien, etätyötä tekevien 
ja neuvottelutiloja kaipaa-
vien käyttöön. Tila sijaitsee 
Utajärven Hyvinvointitalol-
la, ylimmässä kerroksessa 
viimeisessä huoneessa. Ti-
laan kuljetaan Hyvinvoin-
titalon etuoven kautta. Hy-
vinvointitalon osoite on 
Kirkkotie 32, Utajärvi. Syke 
on kaikkien työtilaa tarvit-
sevien vapaasti varattavis-
sa. Työtilan käyttö on mak-
sutonta. Tilan voi varata 
joko soittamalla Utajärven 
Asiointipisteeseen tai pai-
kan päällä asioimalla.

Lisätiedot tiloista: utajarvi.fi/tilavaraukset

Kahveroinen ja Syke 
suositellaan varaamaan vä-
hintään tarvetta edeltävä-
nä päivänä. Avain haetaan 
Asiointipisteestä. Avain 
luovutetaan tilan käyttäjäl-
le 20 euron panttia vastaan. 
Summa palautetaan avai-
men palautuksen yhteydes-
sä. Asiointipisteen puh. 08 
5875 5700 ja osoite on Van-
hatie 46, Utajärvi

Kirjaston hiljaisen työs-
kentelyn tila on tarkoitet-

tu ensisijaisesti opiskeluun, 
etätyöskentelyyn, palave-
reihin, lukemiseen yms. 
rauhaa ja hiljaisuutta vaa-
tivaan toimintaan. Tila on 
käytössä sekä kirjaston 
omatoimi- että palveluai-
kana osoitteessa Koulutie 1, 
Utajärvi.

Lisäksi varattavissa on 
Forumin kokoustila osoit-
teessa Vanhatie 46 ja Kou-
lun auditorio varattavissa 
klo 16.00 jälkeen.

0400 772 777
matti.pirila@gmail.com

Minulla on juttujen te-
kemisestä yhteistyössä 
Utajärven kunnan ja  Yrit-
täjien kanssa erinomai-
sia kokemuksia. Olen 
mielelläni myös muiden 
julkaisuja suunnittelevi-
en toimijoiden, kuten esi-
merkiksi yritysten, yhdis-
tysten ja urheiluseurojen 
käytettävissä.

Mika Hamari
p. 050 511 8917
mika.hamari73@

outlook.com
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www.avainasemat.fi

Vaala (Puusepäntie 1)
Puh. 08 3117 171

Utajärvi (Hiltulantie 2)
Puh. 08 3117 171

Muhos (Koivikontie 5)
Puh. 08 3117 171

T
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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

18

Lähilihaa 
talven juhliin!

merilan.kartano@utanet.fi
050 382 0206 
Meriläntie 1,

91600 Utajärvi

www.merilankartano.com

MERILÄN 
KARTANO

TERVETULOA!

Juhli ja syö hyvin

Majoitu mukavasti

UTAJÄRVEN
AUTOHUOLTO OY

www.utajarvenautohuolto.fi/

Simo PaavolaSimo Paavola
044 562 2701
040 563 3346

Lämpötie 6,
91600 Utajärvi

www.utajarvi.fi

Joululahjakeräys 
HalpaHallissa 
pe 25.11.  klo  14 -19 ja 
la  26.11.  klo    9 -17
Vapaaehtoiset opastavat lahjan ostamisessa. Keräyksen 
tarkoituksena on, että kukaan muhoslainen lapsi ei jäisi 
ilman joululahjaa. Olethan Sinäkin mukana jakamassa 
jouluiloa paikallisille lapsille, nuorille ja heidän perheil-
leen!

Muhoksen Pelastakaa Lasten varainhankintaa 
Kylä-Kirppis Aivinassa 
(aukioloajat: ma-pe 10-18, la 10-15) myyntipaikalla 45. 
Tervetuloa edullisille ostoksille!

Muhoksen Pelastakaa Lapset ry
TILAUKSET: 

myynti@vaalanjuustola.fi, 
044 512 1718, 

Niina Seppänen, toimitusjohtaja, 0400 927 462 
www.vaalanjuustola.fi

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-
Media Oy
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To 24.11. Vapaaehtoisten kiitosilta srk-talolla klo 18.

Su 27.11. 1. adventtisunnuntain messu kirkossa klo 10.  
 Musiikkia adventin aikaan- tilaisuus kirkossa klo 15. Savolaisen muusikot. Vapaa pääsy.

Su 4.12. 2. adventtisunnuntain messu kirkossa klo 10.

Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus kirkossa klo 12.  
 Jumalanpalveluksen jälkeen välittömästi itsenäisyyspäivän juhla kirkossa.  
 Juhlan jälkeen kunniakäynti ja seppeleiden lasku sankarihautausmaalle,  
 Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille ja Veteraanikivelle yhteistyössä Utajärven kunnan kanssa.   
 Tilaisuuden päätteeksi kahvitarjoilu seurakuntatalolla.

To 8.12. Kauneimmat joululaulut Rokuan kylpylähotellissa klo 19.

Pe 9.12. Lasten Kauneimmat joululaulut srk-talolla klo 18.

Su 11.12. 3. adventtisunnuntain messu kirkossa klo 10. 
 Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 18.

Ma 12.12. Kauneimmat joululaulut Ahmaksella kylätalo Katajistolla klo 18.30.  
 Joulupuuroa tarjolla alkaen klo 17.30.

Ti 13.12. Kauneimmat joululaulut Sanginkylän koululla klo 18.30.  
 Joulupuuroa tarjolla alkaen klo 18.

To 15.12. Seurakunnan kerhojen yhteinen joulujuhla srk-talolla klo 10. 
 Adventtihartaus Niskankylän kappelissa klo 18.

Pe 16.12. Kauneimmat joululaulut Juorkunan Havulassa klo 17.  
 Jouluruokaa tarjolla alkaen klo 16.

 Kauneimmat joululaulut Särkijärven Rauhalassa klo 19.

Su 18.12. 4. adventtisunnuntain messu kirkossa klo 10.

Ke 21.12. Joulurauhan julistus metsänväelle Kormun laavulla klo 18.30.

To 22.12. Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 21.

La 24.12. Jouluaattoillan musiikkihartaus kirkossa klo 22.

Su 25.12. Jouluaamun sanajumalanpalvelus kirkossa klo 8.

Ma 26.12. Tapaninpäivän messu kirkossa klo 10.

JOULUNAJAN TAPAHTUMIA 
UTAJÄRVEN SEURAKUNNASSA VUONNA 2022
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TÄ S TÄ 
M A A S TA .

MUHOS
Valtatie 13
7–22, 7–22, 9–22

VAALA
Kolehmaisentie 1
7–21, 7–21, 9–21

UTAJÄRVI
Laitilantie 10
7–21, 7–21, 10–20

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

Retkeile ja rentoudu Rokuan luonnon ympäröimänä
Ihaile Rokuan kansallispuiston luontoa, rentoudu kylpylän vesissä, lumikenkäile, 

hiihdä ja nuku yösi hyvin hotellin lakanoissa. 

Nauti talvisista päivistä Rokua Health & Spa Hotelissa!

Kaikki talven 

tapahtumat ja 

tarjoukset: 

www.rokua.com

www.rokua.com
Seuraa somessa:
                /rokuahealthspa

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

Pimeän ajan 
arkitarjous:

3 yötä 2 hinnalla!
Tarjous on voimassa 

22.12.2022 asti.

Vietä joulu 
Rokualla!
Joulupaketti 

alk. 395 €/hlö/3vrk

Tutustu lisää:


