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Hyvää elämää Utajärvellä
Utajärvellä aloitellaan kesää edelleenkin positiivisten ajatusten merkeissä.
Huolimatta myllerryksistä maailmalla
ja myös Suomessa, kunnassa suhtaudutaan luottavaisesti tulevaisuuteen.
Luotamme siihen, että pienillä kunnilla on jatkossakin elämisen oikeus ja sitä
kautta oikeus rakentaa kuntalaisilleen
hyvää tulevaisuutta.
Viimevuotisessa Hyvä Elämä -lehdessä kirjoitin seuraavasti: ”Utajärven
valtuusto on linjannut selkeästi käsityksensä siitä, miten sote-uudistuksessa tulisi edetä. Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja ainakin vaativat
sosiaalipalvelut tulisi yhdistää samaan,
väestöltään laajapohjaiseen, kuntien
yhteistyössä hallitsemaan organisaatioon. Tälle järjestäjälle tulisi rakentaa ns.
yksikanavainen rahoitus. Tämä olisi oikea rakennemuutos ja tällaisella tavalla
voitaisiin löytää oikea valmius vastata
tulevaisuuden haasteisiin. Kun soteuudistus tällä tavalla tehtäisiin, kunnat
voisivat sen jälkeen itse päättää, kykenevätkö ne yksinään suoriutumaan velvoitteistaan alueensa elinvoiman edistämiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin
turvaamiseksi, vai liittoutuvatko ne
suuremmiksi kokonaisuuksiksi.”
Juuri näin näyttää tapahtuvan. Uskon, että viimeistään seuraava edus-

kunta pystyy sopimaan ne ”miljoona”
yksityiskohtaa, jotka vielä ovat auki ja
saisimme uuden sote-lain kautta tapahtuvan uuden järjestelmän toimintaan
vuoden 2017 alusta.
Mitä hyvä elämä sitten voikaan tarkoittaa Utajärvellä, kunnassa, joka sijaitsee 60 kilometrin päässä Oulusta?
Minun mielestäni se tarkoittaa laadukkaita kuntapalveluja, vireää elinkeinoelämää, hyvin hoidettua ympäristöä, lähidemokratiaa, missä kuntalaiset
tuntevat valtuutettunsa, turvallisuutta,
upeaa luontoa, kunnossa olevaa kuntataloutta. Mutta, se tarkoittaa myös
sitä, että kaikilla kuntalaisilla on jo tänä
vuonna kiinteät laajakaistayhteydet,
yksikään nuori ei syrjäydy, ihmisten
hyvinvoinnin kehittämisessä tehdään
uraa uurtavaa työtä. Hyvään elämään
kuuluu yhä enemmän myös kansainvälinen kanssakäyminen.
Tässä meillä johtotähtenä on Rokua Geopark, joka kuuluu maailmanlaajuiseen geo- ja luontomatkailuverkostoon ja jonka kautta kansainvälinen
matkailu kehittyy Oulujokilaaksossa ja Oulujärvellä pitkin harppauksin.
Kansainvälistymisen juurethan ulottuvat jokilaaksossa aina 1500-luvulle, jolloin Vienan ja Pohjanmaan kauppareitti Oulujoella alkoi muotoutua.

Oulujokilaakson profiilia nostetaan
jokilaakson kuntien yhä syvenevällä yhteistyöllä. Tähän yhteistyöhön jokilaakson kunnat, Muhos, Utajärvi ja
Vaala, tarvitsevat Oulua yhä enemmän
mukaan. Oulu–Kainuu-kehittämisvyöhyke ulottuu Oulusta Kuhmoon. Samoin tekee Tervantie, Suomen järjestyksessään 9. virallinen matkailutie.
Oulujoen moninaiskäyttöohjelma, johon Oulu on uutena toimijana tullut
mukaan, aloittaa ensi vuonna uutta toimintakauttaan. Siellä odottaa asialistalla mm. Oulujoen kalateiden rakentamisen rahoitus. Valtatie 22:n 45 miljoonan
euron investointi on tällä hetkellä uhattuna, tässäkin tarvitsemme yhteistä rintamaa Oulun kanssa.
Tässä lehdessä esitellään tarkemmin
sitä monipuolista työtä, jota Utajärvellä tehdään alueen elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jakelu
kattaa naapurikunnat, Muhoksen, Vaalan ja Oulun. Lehden välittämän informaation kautta toivon, että yhä useampi naapuri tulee tutustumaan vireään ja
kauniiseen kuntaamme.

Kyösti Juujärvi
kunnanjohtaja

Mitä hyvä elämä sitten voikaan tarkoittaa Utajärvellä?

”Luotamme siihen, että pienillä kunnilla on jatkossakin elämisen oikeus
ja sitä kautta oikeus rakentaa kuntalaisilleen hyvää tulevaisuutta”, toteaa Kyösti Juujärvi.

Tonttitarjonta monipuolistuu Utajärvellä
Utajärven kunnalla on tarjolla vielä
ainakin vuoden 2014 loppuun saakka tontteja keskustan liepeeltä eurolla – kaiken muun hyvän lisäksi hinta
sisältää vesi- ja viemäriliittymät. Alkuvuodesta saimme Roinilan uudelle
asuinalueelle sähköt, kunnallistekniset
työt tehtiin kesällä 2013. Roinilan alueella on kuusi omarantaista tonttia tarjolla. Alue on rauhallinen ja maaseutumainen ympäröivine metsineen ja
peltoineen. Matkaa Utajärven kirkonkylälle tulee noin 8 kilometriä – Ou-

luun on 50 kilometriä.
Vuoden 2014 loppuun mennessä on
tavoitteena saada valmiiksi Utajärven
maapoliittinen ohjelma, jonka avulla
seuraavien vuosien aikana asumisen
edistämistä tullaan tekemään. Tavoitteena on entisestään lisätä monipuolista tonttitarjontaa kuntamme alueella.
Asumisen edistämisen lisäksi maankäytön suunnittelulla on tavoitteena
myös edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Tähän pyritään olemassa olevan Mustikkakankaan teollisuusalu-

een asemakaavoitusta laajentamalla
sekä radan ja valtatie 22 väliin jäävän
alueen asemakaavoituksella (Lämpötien jatko).
Kaikille nykyisille ja uusille tonteille on mahdollisuus saada elämää helpottava nopea 100 megan laajakaista
osuuskunta Utakuidun toimesta.

Mirja Savolainen
tekninen johtaja
Tavoitteena on entisestään lisätä monipuolista tonttitarjontaa kuntamme alueella, kertoo Mirja Savolainen .

Mikäli olette etsimässä tonttia perheenne tai yrityksenne tarpeisiin, olkaa
yhteydessä kunnan tekniseen johtajaan Mirja Savolaiseen, p. 050-3699176.

Kuva loppukeväältä 2014 Roinilan uudelta asuinalueelta. Alueelle on vedetty vesi- ja viemäriputkistot, sadevesijärjestelmä ja tiet on rakennettu.
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Kiinteistöt ovat kunnan suurin omaisuus
– niitä pitää ylläpitää ja vaalia
Utajärven kunta satsasi kiinteistöpuolelle
perustamalla
kiinteistörakennusmestarin toimen. Aikaisemmin
erilaiset kiinteistöihin liittyvät hankkeet sekä kiinteistömassan yleinen ylläpito
kuuluivat kunnan tekniselle johtajalle. Petri Leskinen
aloitti Utajärven kiinteistörakennusmestarina puoli vuotta sitten. Koulutukseltaan
hän on rakennusinsinööri ja
rakentamiseen liittyvää kokemusta on kertynyt jo kolmatta vuosikymmentä.
Leskinen on hyväntuulinen siikalatvalainen mies,
jonka juuret löytyvät PohjoisSavosta. Hänen perheeseensä
kuuluu vaimon lisäksi neljä
lasta, joista nuorimmat ovat
15-vuotiaita. Leskinen toteaakin haastattelussa, että lasten
kasvettua aikaa omille harrastuksille on löytynyt enemmän. Mieluisinta ajanviettoa on polkupyöräily koirien
kanssa, ja syksyisin puetaan
päälle huomioliivit hirvenmetsästyksen aikaan.

Kiinteistömassan
hallinnoinnissa
riittää työsarkaa
Menneen puolen vuoden aikana Leskisellä ei kuitenkaan
ole ollut liiallisen vapaa-ajan
ongelmaa, sillä kiinteistöra-

kennusmestarin toimi on pitänyt miehen kiireisenä.
– Minun tehtäviini kuuluu
kunnan koko kiinteistömassan kokonaisvaltainen hallinnointi. Siihen kuuluu muun
muassa kiinteistöjen ylläpito ja korjaushankkeet sekä
niiden kehittäminen. Iso osa
työstäni menee hankkeiden
parissa. Kunnassa on paljon erilaisia rakentamiseen ja
kiinteistöihin liittyviä hankkeita, joten tehtäväkenttäni
on monipuolinen, Leskinen
avaa työnkuvaansa.
– Kiinteistöt ovat kunnan suurinta omaisuutta ja
niitä tulee ylläpitää ja vaalia. Uuden kiinteistörakennusmestarin toimen myötä
kiinteistömassan hallinnointi ja koordinointi helpottuvat,
kun hankkeissa on aina sama
”työnjohtaja”.
Ennen kunta on teettänyt projektit ulkopuolisilla ja karrikoidusti voidaan
sanoa, että vasen käsi ei ole
aina tiennyt mitä oikea käsi
tekee. Minun työhöni kuuluu olla projekteissa mukana
ja hallinnoida kokonaisuutta. Näin ollen työn tilaaja eli
kunta valvoo, että tulos on
mahdollisimman kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen kuntalaisia ajatellen,
Leskinen kertoo. Tällä hetkellä työn alla ovat muun mu-

assa jäähallin peruskorjaus,
alakoulun pihamaan remontti, terveyskeskuksen kattoremontti sekä Siiran kartanon
peruskorjaus. Myös lukion
ja yläkoulun peruskorjaus on
suunnitteluasteella.

Sähköinen huoltokirjaohjelma tulossa
Yksi ajankohtaisimmista aiheista on sähköisen huoltokirjaohjelman
hankinta kiinteistöjen ylläpitoon ja
hallinnointiin. Taustalla on
toiminnan tehostaminen sekä
tulevaisuuden toimintastrategian muodostaminen.
– Tällä hetkellä juoksemme vikojen perässä, ja se on
kallista lystiä. Kiinteistöt tulee huoltaa ja ennakkoon tulevat korjaustarpeet nähdä
ennen ongelmien puhkeamista. Sähköinen huoltokirjaohjelma on työkalu, jonka
avulla syntyy dokumentointi. Näin huolto-ohjelmiin saadaan selkeä suunnitelmallisuus ja resurssien hallinta
helpottuvat.
Oleellistahan
on selkeä suunnitelmallisuus
kiinteistöjen hoidossa. Sähköinen ohjelma otetaan käyttöön kolmen kunnan yhteistyönä, ja päätös käytettävästä
ohjelmasta tehdään nyt kesällä. Syksyn aikana ohjelman käyttöönotto ja kiinteis-

Pyörää sarvista!
Sanotaan, että jos liikunnan
terveysvaikutukset saataisiin
laitettua pilleriin, kyseessä olisi hyvinvoinnin ihmelääke.
Kyseistä ihmelääkettä ei ole
vielä kehitetty, mutta sitä odotellessa Utajärven kunta haluaa innostaa kuntalaisia arkiliikunnan pariin tukemalla
vahvasti pyöräilyä. Utajärven
kunta päätti hallituksen päätöksellä pyrkiä Pyöräilykuntien verkostoon, jäseneksi Utajärvi hyväksyttiin huhtikuussa
2013. Pyöräilykuntien verkosto on yhdistys, joka pyrkii lisäämään arkipyöräilyä sekä
pyöräilyyn liittyvää tietoutta.
– Pyöräilykuntien toimintatavoitteissa on monia hyviä, meidän kuntaan sopivia
tavoitteita ja olemme saaneet

sieltä todella paljon ideoita arkipyöräilyn lisäämiseen. Suunnitteilla on erilaisia tapahtumia, esimerkiksi syyskuussa
vietetään pyöräilyviikkoa, jolloin on tiedossa monia pyöräilyyn liittyviä tempauksia. Tärkeä osa on myös nuorempiin
kuntalaisiin kohdistuva pyöräily- ja liikenneturvallisuuskasvatus, he voivat esimerkiksi suorittaa pyöräilymerkin.
Pyöräily otetaan huomioon
myös ympäristön suunnittelussa. Toiveena on innostaa ja
lisätä arkipyöräilijöiden määrää kunnassamme, kertoo Utajärven kunnan hyvinvointivastaava Hannele Karhu.
Utajärven kunnalle on
myös myönnetty valtion tukea
pyöräilyn edistämiseen. Kun-

Pyörän kanssa retkeilemässä KeskiSuomen helteissä.
Kuvaaja Thomas
Virta.

tönhoitajien koulutus alkaa.
Toivon mukaan ohjelman
peruskäyttö on kaikilla alan
työntekijöillä hallussa vuoden loppuun mennessä, Leskinen raottaa aikataulua.
Kevään Leskinen on kiertänyt kunnan kiinteistöjä ja
ylätason toimintastrategia on
alkanut hahmottua. Kiinteistömassan luokittelu ja priorisointi on tehty. Seuraavaksi,
kun huolto-ohjelma saadaan
käyttöön, on kiinteistökohtaisten PTS suunnitelmien
laadinta vuorossa. Pitkäntähtäimen
suunnitelmien
pohjalta rakennetaan kiinteistöpuolelle tulevien vuosien budjetit. Haasteena on
suhteellisen vanha kiinteistökanta jossa korjausvelkaa
on paljon. Investointi kohteiden valinnan onnistuminen
on nykytilanteessa keskeisin
asia.
– Päivitystarve on suuri ja
investoinnit ovat kalliita. Nykyinen taloustilanne ja poliittinen ilmasto osaltaan hidastaa investointeja. Mutta
toisaalta vanha tekniikka voi
tulla pitkällä tähtäimellä kalliimmaksi kuin uuteen investoiminen. Esimerkiksi öljyllä
ja sähköllä toimivat lämmitysjärjestelmät kaipaavat kustannustehokkaampia muotoja. Näillä energian hinnoilla

Petri Leskinen aloitti Utajärven kunnan kiinteistörakennusmestarina vuoden alussa. Työn haasteet ovat monenlaiset ja tasapainoilua riittää.
Kiinteistökanta koko laajuudeltaan vaatii kehittämistä. Utajärven kunnan kehittymiselle on nykyaikainen ja laadukas kiinteistökanta avain-asemassa tulevaisuuteen katsottaessa.
on taloudellisimpiakin vaihtoehtoja olemassa. Selvää on,
että tervehdyttämistoimia tar-

vitaan, jotta saamme pidettyä Utajärven elinvoimaisena. RM

Toiveena on innostaa ja lisätä arkipyöräilijöiden määrää kunnassamme.

ta on hankkinut laadukkaan
sähköpyörän, jolla polkee näppärästi jopa 30 kilometrin työmatkan ilman suurta hienvuodatusta. Sähköpyörä avustaa
polkijaa, kun nopeus on alle
25 km/h, sitä suuremmilla nopeuksilla pyöräilijä tekee itse
työn. Sähköpyörää voi testata
erilaisissa tapahtumissa kesän
mittaan, syksystä eteenpäin
laitetta voi myös lainata.
– On ollut puhetta myös
pyörien korjauspajasta, jossa
voisi huoltaa pyöriä. Ilmaan
on myös heitetty idea, jossa
vanhoja pyöriä kunnostettaisiin kulkuneuvoiksi kunnan
työntekijöille, näin keskustaalueella voisi palavereissa käydä pyörällä auton sijasta, Karhu tuumii.
Hannele Karhun toimiessa
vastuuhenkilönä pyöräilyyn
liittyvissä käytännön asioissa auttaa Thomas Virta. Hän
työskentelee pääasiassa Rokuan Geoparkin Opastus- ja
varauskeskus Supassa, mutta

kuuluu myös Utajärven kunnan
pyöräilyhankkeeseen.
Virralta voi kysyä vinkkejä
vaikkapa uuden pyörän hankintaan. Mies on intohimoinen
retkipyöräilyn harrastaja, mutta uutena kiinnostuksen kohteena on myös maastopyöräily.
– Suppaan on saatu vuokrattavia maastopyöriä, ja laji
on nostanut suosiotaan paljon.
Rokualla olisi paljon kehitettävää maastopyöräilyn saralla,
esimerkiksi tarvitaan virallisia
maastopyöräilyreittejä, Virta
selittää.
– Ylipäätänsä pyöräilyn kehittäminen alueella on helppoa, sillä edellytykset ovat
hyvät. Kaikki osaavat pyöräillä, pyöräilyyn on paljon sopivaa tiestöä ja autoliikennettä
on vähän. Pienellä lisätiedolla kynnys pyöräilyyn alenee.
Etenkin valistus pyörän renkaiden ilmanpaineesta on tarpeellinen, sillä valtaosa pitää
pyörän kumeja liian tyhjänä.

Arkipyöräilyssä on monia hyviä puolia; kunto kasvaa,
rahaa säästyy ja lisäksi pyöräily on autoilua huomattavasti ekologisempi vaihtoehto. Utajärven kunta haluaa
innostaa kuntalaisia pyöräilyn pariin monin eri keinoin.
Kuvassa kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi ajaa uutta sähköpyörää, joka on myös kuntalaisten lainattavissa.

Se tekee pyöräilystä raskasta ja
voi myös rikkoa laitteen. Ongelmaan on tulossa ratkaisu,
sillä Utajärven kunta on hankkinut kiinteän yhteiskäyttöisen pyöränpumpun, jolla
ilmaa on helppo pumpata tarvittava määrä. Kiinteä pumppu sijoitetaan keskustaan, todennäköisesti
kunnantalon
lähistölle, Virta kertoo.

Kunnan hyvinvointivastaava Hannele
Karhu.
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Osuuskunta ja urakoitsijat aloittivat perjantaiaamun työmaakokouksen työmaakierroksella. Vasemmalta: Aaro Lehtomäki/Lehtomäki Consulting. Osuuskunnan hallituksesta
Urho Häikiö, Tapio Jurva, Esa Rikkola, Maija Koistinen ja Pentti Tuovinen (Osuuskunnan hallituksen puh-joht.). Jaakko Vahera,/Empower Oy, Eero Kovalainen/Eero Kovalainen Oy ja Markku Wiksted/Empower Oy.

Laajakaista tukee harrastuksia ja hyvinvointia
Syrjäseuduilla asuville opiskelijoille etäopiskelu on oiva
vaihtoehto. Naamalla asuva
Riikka Pötsösellä on potentiaalisia opiskelupaikkoja jäänyt käyttämättä sen vuoksi,
että etäyhteydet ovat mokkulan varassa olleet niin heikot.
Laskujen maksu ja erilaisten
luottamustehtäviin liittyvien
liitetiedostojen aukaiseminen
oli aiemmin niin ikään mahdotonta.
Maaliskuussa
Naamalle vihdoin saatiin laajakaista, joka aukaisi Riikalle internetin koko palvelutarjonnan
etäopiskelumahdollisuuksia myöten. Terveystieteiden
tohtori on nyt myös innostunut aktiivirannekkeen käyttäjä.

- Tämä on semmoinen viimeisin villitys, tosi kiva ja
kannustava. Ohjelmaa ei voisi pitää auki ilman laajakaistaa, Riikka sanoo.
Ranteessa oleva aktivointiranneke
synkronoidaan
tietokoneen ja Garmin navigaattorisivuston kanssa yhteen, jolloin ranneke lähettää
ohjelmaan kantajansa päivittäiset askeleet, kilometrimäärän, kulutetut kalorit ja sykkeen. Ohjelma puolestaan
antaa ohjeita kehon huoltoon
ja liikuntaa.
- Ranneke osoittaa nyt,
että aktiivisuuteni on tänään
ollut heikko. Punainen väri
huomauttaa, että pitäisi lähteä kävelemään.
Netissä olevan Kalorilas-

kuri.fi -ohjelman avulla Riikka on tiputtanut painostaan
kuusi kiloa tavoitteenaan pudottaa elokuuhun mennessä
yhteensä 10 kg.
- Ja näin pitäisi käydä, jos
nautin päivittäin 500 kaloria
vähemmän kuin mitä on tarve, hän tuumaa.
- Nyt voin hakea netin
kautta myös erilaisia reseptejä, kun olen aloittanut tuon
hortoilunkin. Löysin esimerkiksi aivan uusia nokkosreseptejä.
Laajakaista tukee muitakin Riikan harrastuksia. Verkon kautta hän voi hoitaa
matkalippujen varaukset ja
tulostuksen kätevästi. Matkoilta otetut valokuvat Riikka puolestaan sommittelee

Riikka Pötsösen matkamuistot tallentuvat upeiksi kuvakirjoiksi nopean laajakaistan
ansiosta.

upeiksi kuvakirjoiksi. Kuvatiedostojen rakentaminen ja
lähettäminen kuvapalveluun
vaatii nettiyhteyksiltä paljon.
Laajakaistan avulla se onnistuu.

Kouluissa kohta
koodataan
- Tietotekniikka kehittyy nopeasti ja haluamme lastemme
olevan mukana kehityksessä,
sanoo kolmen alle kouluikäisen pojan isä, Urho Häikiö.
- Kuulin, että vuonna 2016
lapsille tulla opettamaan
kouluissa koodausta. Se tarkoittaa sitä, että jos tänä päivänä esimerkiksi opetetaan,
kuinka Word-ohjelma aukaistaan ja miten sitä käyte-

tään, parin vuoden päästä
opetellaan kuinka itse ohjelma koodataan, rakennetaan,
sanoo Häikiö.
Totta se on. Opetushallituksen mukaan peruskouluissa aletaan syksyllä 2016
opettaa ohjelmointia.
Häikiön perheessä on valokuituyhteyttä viritelty pitkin taloa eri huoneisiin. Peruspäätelaitteen, jossa on
neljä jatkokaapelipaikkaa, lisäksi Häikiö on hankkinut ja
asentanut alakertaan 16 paikkaisen D-link switch jakolaitteen. Tästä hän on vetänyt RJ45-johdoilla yhteyden
ympäri taloa 13:een eri pisteeseen, joissa jokaisessa on
kaksi kaapelipaikkaa. Perheen talo on iso ja isä haluaa-

kin, että pojat saavat valokuituyhteyden huoneesta kuin
huoneesta.
Perheen äidille, Satu Lotvoselle, laajakaista toi ratkaisevan merkityksen työnteon
kannalta. Hän voi tehdä töitä
nyt myös etänä kotoa käsin,
sillä laajakaista suoriutuu
vaivatta raskaista tiedostoista. Mokkula-aikaan etätyö ei
ollut mahdollista.
- Valokuitu on muuttanut tietoliikennettä oleellisesti. Aiemmin tietokone jumitti jatkuvasti. Enää ei tarvitse
välillä mennä kahvia keittämään ja odottelemaan tiedostojen latautumista, huokaa
Häikiö.
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Kiitosta ja kritiikkiä
Pellikkasaarentiellä vieraillessa Tuovisen maitotilalla
uinuttiin kesäpäivän tunnelmissa. Joku värkkäsi traktoria, porokoirat Siikli ja Nada
pitivät silmällä pihapiiriä, talon hevonen oli sekin jossain
ja lehmät kuljeksivat lypsylle. Tietoliikenneyhteys kulki aikaisemmin leppoisalla
vaihteella sekin. Jopa niin,
että isäntä Pentti Tuovisella oli vaikeuksia hoitaa sähköpostiliikennettä tai yhtään
mitään asioita tietokoneella.
Tietoliikenteen hitaus ei kerta kaikkiaan sopinut maitotilan arkeen.
- Kun ennen oli pelkkä ½
megan kuparikaapeli, saattoivat yhteydet olla poikki
ihan viikkokausia. Sai nipin
napin hoidettua pankkiasiat. Valokuitu muutti tilanteen kokonaan ja yhteys on
pelannut nyt tosi hyvin, kertoo Pentti.
Pentille on kertynyt paljon
myös tilan ulkopuolisia tehtäviä ja vastuita, joita on hoidettava tietokoneella. Kauan
kaivattu valokuitukaapelin
tulo poisti hermoilut tietoliikenteen pätkimisen ja toimimattomuuden osalta kokonaan. Nyt sujuvat myös
erilaisten luottamustehtävien
ja esimerkiksi veroilmoitusten teko laajakaistan avulla.
- Suunnitelmissa on vetää valokuituyhteys talosta
myös navettaan. Kirjaan aina
paperille ylös lehmien lypsyt, kuinka niiden erilaiset
tarpeet tulee lypsäessä ottaa
huomioon, miten lypsy on
mennyt ja semmoista. Kun
valokuituyhteys saadaan navettaan, voin tallentaa kaikki
tiedot sähköisesti tablettiin.
Samoten tiedonvälitys meijerin taholle ja takaisin, koskien maitomääriä ym. hoituisi
tabletin kautta.
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Emäntä Heli antaa palautetta valokuiturakentamisen
ja asentamisen osalta.
- Kyllä se minusta näytti
aluksi, että sitä verkkoa piti
saada liian nopeasti rakennettua. Eivät oikein osanneet
varautua hoitamaan asioita
oikein. Kun on saanut kuulla, että milloin on mistäkin
kaivettu ja tietävätkö asentajat ja kaivajat keskenään toistensa tekemisistä, emäntä ihmettelee.
- Vaan virheistä oppii,
niinhän se on, hän lisää.
Heli tuumasi, että toki
varmasti on paljon tyytyväisiä asiakkaita ja valokuidusta
on suurta hyötyä niille, joille
yhteydet eivät kerta kaikkiaan toimi.
Pentin mielestä on mukavaa, että he voivat nyt vaivatta katsella Yle Areenalta mielenkiintoisia dokumentteja,
jos jää joutoaikaa. Hän painottaa myös, kuinka tärkeää
olisi kertoa varsinkin ikäihmisille, jotka eivät ymmärrä valokuidun tarpeellisuutta, että juuri heidän arkeensa,
siihen mahdollisimman hyvään elämään kotosalla, valokuituyhteydellä on erityisen tärkeä tehtävä.
- Saatetaan luulla, että valokuidusta puhutaan ja sitä
markkinoidaan vain rahalliset voitot mielessä. Mutta esimerkiksi Oulunkaaren
sosiaali- ja terveyspalveluiden kannattaisi ottaa vastuuta ja valistaa asiakkaitaan siitä, että kotona tapahtuvan
ikäihmisiä monin tavoin aktivoivan etähoidon ja erilaisten
etäpalveluiden järjestäminen
sekä onnistuminen vaativat
tietenkin nykyaikaista, tehokasta ja huippunopeaa tietoliikenneyhteyttä, jollainen
saavutetaan ainoastaan valokuitukaapelin avulla. Etäpalveluiden kehittyminen ja

sujuvuus palvelevat kaikkia
tahoja, niin asukasta itseään,
kuntien budjettia kuin asukkaan omaisia.

Virheistä on opittu
Rakentaminen lähti vuosi
sitten niin rytinällä käyntiin,
että työnjohtajat kuulemma
juoksivat suurin piirtein housut kintuissa paikasta toiseen.
Tilauksia tuli kerralla paljon ja niitä pyrittiin työstämään minkä ehdittiin. Kaivaminen ja asentaminen ovat
asettuneet uomiinsa. Kun
asentaminen hoidetaan nyt
vain yhden yrityksen, Empowerin toimesta, ei kaapelin läpivientiä ja päätelaitteen
asentamista varten tarvitse käskyttää kahta eriä porukkaa. Lisäksi Empower on
laittanut kesän alussa useamman asentajan töihin, jolloin
työ hoituu nopeammin kuin
aiemmin.
On pidetty urakoitsijoiden, työnjohtajien, Kyläverkot hankkeen- ja Osuuskunnan hallituksen yhteisiä
työmaapalavereita ja -kokouksia, jolloin tiedonkulku ja yhteistyö ovat parantuneet merkittävästi. Lisäksi
tänä vuonna, väärinkäsitysten välttämiseksi ja mahdollisimman sujuvan urakoinnin
avuksi, on kaikilta liittymän
tilanneilta pyydetty pihakuva tontista. Jos tontilla ei kaivurin saapuessa ole ketään
paikalla, eikä asukasta ole tavoitettu, on kaivurimiehen
mahdotonta muutoin tietää
mistä asukas haluaa kaapelin vedettävän ja mihin se jätetään. Tiedotus ja valistaminen ovat tuottaneet tulosta.
Satoja pihakuvia on lähetetty ja tuotu konttorille. Näin
kaivajat voivat perehtyä asiakkaan toiveisiin ajoissa ja
rakentamista johtava Lehto-

Urho Häikiön elämää leppoistaa rauhallinen maisema ja nopea laajakaista.
mäki Consulting on voinut
suunnitella kaapeliominaisuudet kullekin tontille oikeanlaiseksi.
Utajärven valokuituverkkoa rakennetaan vaaditusti kahden hankkeen voimin.
Runkoverkkoa
Utajärven
laajakaista-hankkeen ja kyläverkkoa, ns. talonpäitä, Utajärven Kyläverkot -hankkeen toimesta. Kun hanke
päättyy vuoden 2014 lopussa, myös hankehinta päättyy. Sen jälkeen, valokuidun
halutessaan, kuntalainen joutuu maksamaan kustannukset omasta pussistaan.

Utajärven
Kyläverkot -hanke
projektipäällikkö
Sirkku Kianto (teksti ja
kuvat)

Laajakaistaliittymän halutessaan kannattaa ottaa pian yhteyttä Utakuituun,
p. 050-573 8915 tai p. 050-566 2194, ja tiedustella kaapelin saamista omaan kiinteistöön.

Siikli-koiran mielestä nyt on rapsutuksen aika. Pentti
Tuovinen toimessa.

Lypsyllä lehmärouva Isa Asp, jonka lypsytiedot Pentti tallettaa paperilehtiön sijaan sähköiseen tablettiin
eli taulutietokoneeseen, kunhan valokuituyhteys tulee
myös navettaan.

Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalveluiden kannattaisi valistaa asiakkaitaan, että kotona tapahtuvan ikäihmisiä
monin tavoin aktivoivan etähoidon ja erilaisten etäpalveluiden järjestäminen sekä onnistuminen vaativat nykyaikaista, tehokasta ja huippunopeaa tietoliikenneyhteyttä, jollainen saavutetaan valokuitukaapelin avulla. Kuvassa
D-link jakolaite, josta voi voi vetää yhteyden useaan pisteeseen kotonaan.
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työllisyyspalveluvastaava Päivi Kauppi
y
Esittel
Utajärvellä aloitti vuoden
alussa työllisyyspalveluvastaavana Päivi Kauppi. Aikaisemmin hän on työskennellyt
mm. ELY-keskuksessa työvoimakoulutuksen hankintojen parissa, TE-toimiston
työnantajapalveluissa sekä
rekrytointitehtävissä yksityisellä sektorilla. Koulustaustaltaan Päivi on hallintotieteiden maisteri.
Kunnan työllistämistoimintaa ohjaa kunnanhallituksen hyväksymä työllistämissuunnitelma, jossa on
määritelty kunnan työllistämisen tavoitteet, resurssit ja
keinot. Työllistämisen laajana tavoitteena Utajärvellä on
kuntalaisten hyvinvoinnin ja
elinvoimaisuuden lisääminen. Ensisijaisina kohderyhminä työllistämisessä ovat

nuorten yhteiskuntatakuun
piiriin kuuluvat alle 30-vuotiaat nuoret sekä yli 500 päivää
työttömänä olleet henkilöt.
Kunnassa työllisyyttä hoidetaan
ratkaisukeskeisellä
toimintamallilla, jonka keskiössä on asiakas itse. Mallin
kantavana ajatuksena on yksilön vahvuuksien esiin nostaminen ja tämän tukeminen
kohti avoimia työmarkkinoita asiakkaan oman suunnitelman ja mielenkiinnon mukaisesti. Utajärven kunnalla
on työllistämiselle ja kuntalaisten hyvinvoinnille laajat
tavoitteet, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja puoltavat
sitä, että työllistämistä jatketaan kunnan omana toimintana. Jatkossa kunnan vastuu
pitkään työttömänä olleiden
henkilöiden työllistämisestä

kasvaa nykyisestä. Päivi näkee, että työllistäminen on eri
toimijoiden välistä yhteistyötä – siinä tarvitaan eri viranomaistahojen lisäksi myös
työnantajia.
Päivi on tavattavissa Hyvinvointitalolla ja hänet tavoittaa parhaiten puhelimitse numerosta 050 4383 450
tai sähköpostitse paivi.kauppi@utajarvi.fi. Tapaaminen
hänen kanssaan kannattaa
sopia etukäteen. Työttömien henkilöiden lisäksi työllisyyspalveluvastaavan kanssa
voivat käydä keskustelemassa myös työssä olevat henkilöt, jotka suunnittelevat
uuden ammatin hankkimista tai ovat kiinnostuneita eri
täydennyskoulutusvaihtoehdoista.

Päivi on tavattavissa Hyvinvointitalolla ja
hänet tavoittaa parhaiten puhelimitse
numerosta 050 4383 450 tai
sähköpostitse paivi.kauppi@utajarvi.fi

Utajärven työllistämispalvelut kutsui yrittäjät iltakahville
Utajärven työllistämispalvelut järjesti yhteistyössä Utajärven yrittäjien kanssa iltakahvit 4.6. Hyvinvointitalolla.
Siellä jaettiin yrittäjille tietoa
palkkatuesta, työkokeilusta
sekä oppisopimuskoulutuksesta.
Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työantajalle
palkkatukea, mikäli työntekijä ei työllisty avoimille työmarkkinoille. Palkkatuki on
aina harkinnanvarainen ja
perustuu työnhakijan tarpeisiin. Palkkatuella työllistetään pääasiassa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja
alle 25-vuotiaita nuoria. Tuen
määrään vaikuttaa työnhakijaan liittyvät seikat. TE-toimisto päättää tuen suuruuden
ja keston tapaus kerrallaan.
Pääsääntöisesti palkkatuen
kesto on enintään 10 kuukautta. Työnantajan tulee maksaa
työsuhteeseen sovellettavan
työehtosopimuksen mukaista
palkkaa ja mikäli työehtosopimusta ei ole, tulee palkan olla
kyseiselle työlle tavanomainen ja kohtuullinen.
Tarjoamalla työkokeilupaikan yrityksessä työnantaja
voi auttaa nuorta tai työmarkkinoille palaavaa osaamisensa
kartoittamisessa. Työkokeilu
ei ole työsuhde eikä sen ajalta
makseta palkkaa. Työkokeilun kesto vaihtelee ja se kestää enintään 12 kuukautta. Samalla työnantajalla työtä voi
kokeilla enintään 6 kuukautta. Viikoittainen työaika vaihtelee asiakkaan tilanteesta ja

tarpeesta riippuen. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa
ja 4-8 tuntia päivässä. Ennen
työkokeilun aloittamista tehdään työkokeilusopimus, jonka työkokeiluun osallistuva,
työnantaja ja TE-toimisto allekirjoittavat.
Paikalla oli myös Oulun seudun ammattiopiston
koulutussuunnittelija Anne
Pudas, joka kertoi yrittäjille oppisopimuskoulutukses-

ta. Oppisopimus on joustava ja työelämälähtöinen tapa
kouluttautua uuteen ammattiin ja hankkia uutta osaamista. Oppisopimus on opiskelumuoto, jossa yhdistyy
palkkatyö ja opiskelu. Yritykselle oppisopimus tarjoaa
mahdollisuuden rekrytoida
ja kouluttaa henkilöstöä esimerkiksi uusien palveluiden
osaajaksi. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantaja

maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimukseen on
mahdollista saada palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajaksi, mikäli työnantaja
tekee oppisopimuksen työttömän työnhakijan kanssa. Oppisopimuksella voi suorittaa
perustutkinnon, ammatti- tai
erikoisammattitutkinnon tai
muun ei-tutkintotavoitteisen
koulutuksen. Myös yrittäjänä
toimiva voi opiskella oppiso-

pimuksella kaikkia ammatillisia tutkintoja.
Työnantajat voivat saada
Hyvinvointitalolta opastusta ja neuvontaa tukityöllistämisen mahdollisuuksista sekä
apua
palkkatukihakemuksen tekemisessä. Työnantajien kannattaa olla yhteydessä
Hyvinvointitalolle myös silloin, kun heillä on tarjota työkokeilupaikka työnhakijoille.
Hyvinvointitalon työntekijät
tarjoavat henkilökohtaista tu-

kea ja ohjausta työnantajalle
palkkatukityöhön tai työkokeiluun tulevalle henkilölle.
Tarvittaessa nuorten työpajaohjaaja voi auttaa nuoria
alkuun työpaikalla. Hyvinvointitalolta saa apua myös
työnantajalle sopivan työnhakijan rekrytointiin.

Päivi Kauppi,
työllisyyspalveluvastaava

Utajärven työllistämispalvelut järjestivät yhteistyössä Utajärven yrittäjien kanssa yrittäjille 4.6. Paikalla oli myös Oulun seudun ammattiopiston
koulutussuunnittelija Anne Pudas, joka kertoi yrittäjille oppisopimuskoulutuksesta.
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Psykologi Satu Hautala puhui omaishoitajille jaksamisesta
”Niinä vapaapäivinä, jolloin hoidettava on Suvituulessa tai muussa hoitolaitoksessa,
omaishoitaja voi ottaa vähän etäisyyttä. Ei tarvitse mennä joka päivä tervehtimään.”

Hymyt herkässä. Vasemmalla terveyskeskuspsykologi Satu Hautala ja oikealla Oulunjokilaakson Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Kerttu Mehtälä Vaalasta.
Parikymmentä
omaishoitajaa Utajärveltä ja Vaalasta oli 19.5. kokoontunut Hyvinvointitalolle. Yhdistyksen
kutsumana terveyskeskuspsykologi Satu Hautala pu-

hui omaishoitajien jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä
ja totesi, ettei kaikesta tarvitse selviytyä yksin. Asioista
pitää uskaltaa puhua. Vaikka tänä päivänä puhutaan-

kin omaishoitoon liittyvistä
vaikeista asioista enemmän
kuin 10 vuotta sitten, on siinä
edelleen parantamisen varaa.
Psykologi Satu Hautala opasti omaishoitajia tunnista-

maan omaa stressiään ja toivoi, että jokaisella olisi joku
sellainen henkilö, jolle uskaltaa puhua vaikeistakin asioista. Satu myös muistutti,
että niinä vapaapäivinä, jolloin hoidettava on Suvituulessa tai muussa hoitolaitoksessa, omaishoitaja voi ottaa
vähän etäisyyttä. Ei tarvitse
mennä joka päivä tervehtimään.
Oulujokilaakson omaishoitajat ry:n puheenjohtaja
Kerttu Mehtälä kertoo, että
yhdistys on perustettu huhtikuussa 2013 ja yhdistykseen toimialue on Utajärvi
ja Vaala. Alueella on noin
70 omaishoitajaa ja toivoo,
että mahdollisimman moni
omaishoitaja liittyisi jäseneksi ja lähtisi heidän retkilleen
ja muihin tilaisuuksiin.
Ensimmäinen
yhteinen
pikkujoulu oli viime vuonna,
keväällä käytiin Rokualla virkistäytymässä ja nyt suunnitellaan teatteriretkeä. Yhteen
kokoontuneina omaishoitajat
voivat vaihtaa mielipiteitä ja
saada toisiltaan vertaistukea.
Muut eivät yhtä hyvin ymmärrä omaishoitajan arkea.
Omaishoitajia on hyvin erilaisissa tilanteissa, kun yksi
hoitaa puolisoaan, toinen las-

taan, kolmas vanhempaansa
ja joku naapuriaan. Kysymys
voi olla sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestä.
Yhdistys pyrkii hankkimaan ja välittämään tietoa omaishoitoon liittyvistä
etuuksista ja oikeuksista, jotta omaishoitajat osaavat hakea heille lakisääteisesti tai
harkinnanvaraisesti kuuluvaa tukea. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu
hoidettavalle
annettavista
palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta ja omaishoitajan
oikeudesta vapaapäiviin.
Omaishoidon
tukisopimukseen kuuluu aina hoito- ja palvelusuunnitelma.
Lakisääteisesti omaishoitajalle kuuluu kolme vapaapäivää kuukaudessa. Utajärvellä tämä on järjestetty siten,
että hoidettava tulee hoitajan vapaapäiviksi Suvituuleen. Tässäkin haetaan uusia
toimintamalleja ja pyritään
löytämään erilaisia kotihoitopaikkoja. Kerttu Mehtälä
toivoo, että hoidettavan ”lomapaikka” olisi pysyvä, että
sieltä löytyisi esim. tutut hoitajat. Omaishoitajan vapaa-

päivän tuuraajaksi voi saada
myöskin kotiin palkattavan
hoitajan. Asiasta on ennakkoon sovittava kunnan kanssa.
Kunnat maksavat tällä hetkellä omaishoitajille porrastetusti tukea, joka
on veronalaista tuloa. Kun
pärjätään etähoidolla eikä
omainen tarvitse jatkuvaa
toisen ihmisen läsnäoloa,
maksetaan 190 euroa/kk, jos
pukeutumisessa, peseytymisessä ja vastaavissa toimissa tarvitsee apua, maksetaan
300 euroa/kk ja liikuntarajoitteisen hoidettavan, joka
tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa,
omaishoitajalle maksetaan
630 euroa/kk.
Utajärven seurakunta järjestää omaishoitajille kerran
kuukaudessa kerhon, jonka
yhdyshenkilö on diakonissa Mia Jokiranta. Vaalassa seurakunnan kerhoista ja
omaishoitajien virkistyksestä vastaa diakoni Marianne
Kurtti.

Anna-Liisa Valtanen

Riitta Mustonen

on itsensä työllistävä yrittäjä

Riitta Mustonen muistelee
yritystoiminnan
alkumetrejä, jolloin hän erään toisen naisyrittäjän kanssa kävi
yrittäjäkursseja. Toistuvasti heille esitettiin sama kysymys ”montako työntekijää
sinä työllistät tai tulet työllistämään”? Monilla yrittäjiksi ryhtyvillä naisilla on tarkoitus työllistää vain itsensä.
Riitta mainitsee perheyrittämisen, jota Etelä-Euroopassa
on paljon, mutta meillä Suomessa ei ole perinteitä sellaisesta. Riitta on terveydenhuollon ammattitutkinnon
suorittanut jalkojen hoitaja, jolla on menossa 27. vuosi yrittäjänä. Hän on edelleen
tyytyväinen uravalintaansa.
Vastaanottotilat ovat kotona, jossa noin 70 % asiakkais-

ta käy. Hänellä on laukussa
erikseen kotikäyntivälineistö,
johon kuuluvat myös jatkojohto ja taskulamppu. Asiakaskunta on pääosin Utajärveltä,
Muhokselta
ja
Vaalasta, mutta yksittäisiä
asiakkaita on myös muualta
lähialueelta.
Ammattitaitoa ylläpitääkseen hän kuuluu Suomen
Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliittoon, joka järjestää
koulutuspäiviä pari kertaa
vuodessa. Jos ohjelmassa on
joku kiinnostava aihe, hän
osallistuu koulutuspäiville.
Esillä voi olla uutta lainsäädäntöä tai työhön liittyviä
uusia käytäntöjä. Eu on tuonut uusia hygieniaan liittyviä
määräyksiä myös jalkahoitajan työhön. Riitta on jäsenenä

myös Utajärven yrittäjäyhdistyksessä, mutta ei ole aktiivisesti toiminnassa mukana. Hänelle riittää se, että saa
laki- ja verotusasioihin liittyvää uutta tietoa. Yrityksen
kirjanpidon hoitaa tilitoimisto. Yhteistyötahoja ovat Respecta, Instrumentarium sekä
paikallinen fysikaalinen hoitolaitos ja apteekki, joiden
kautta saadaan sopivat tukipohjalliset tai geelistä tehdyt
tuet ja pohjalliset.
Jalkavaivat
eivät
ole
muuttuneet, mutta ihmiset ovat oppineet hakemaan
apua vaivoihinsa. Työ on
muuttunut ennalta ehkäisevään suuntaan, apua haetaan varhaisemmassa vaiheessa. Ensimmäistä kertaa
tuleva kyselee, mitä palveluja jalkahoitajalta voi saada.
Humpuukinäkökulmasta ei
enää puhuta. Jalkahoitajalta
löytyy apua kynsien leikkuuseen, vaivasenluun ja vasaravarpaan vaivoihin sekä jalkapohjan känsiin. Jalkahoitaja
seuraa diabeetikoiden jalkojen ihomuutoksia ja ohjaa
tarvittaessa eteenpäin, ettei

kuolioita tai haavaumia pääse syntymään. Asiakaskäynti menee yleensä seuraavan
perussetin mukaan: jalkakylpy, jonka aikana selvitetään
käynnin taustaa, otetaan känsät pois, leikataan kynnet ja
lopuksi rasvataan jalat.
Tänä päivänä noin puolet
on miehiä, veteraanien poi-

kia. Veteraanit ovat olleet
hänelle merkittävä asiakasryhmä. Nuoria poikia tulee
kynsiongelmien takia, niitä korjataan pienillä muovikiiloilla ja muilla tukiaineilla. Kerran polttariporukka
toi sulhasen silmät sidottuna jalkahoitoon. Golffauksen
aloittaminen on tuonut myös

muutaman asiakkaan, koska
pelikengät ovat lestiltään hyvin matalat ja golffin harrastaja kävelee pitkiä matkoja.
Harrastuksistaan
Riitta
mainitsee mummoilun ja pienimuotoisen puutarhanhoidon.

Anna-Liisa Valtanen

Jalkavaivat eivät ole muuttuneet, mutta ihmiset ovat oppineet hakemaan apua vaivoihinsa, toteaa Riitta Mustonen
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Terveiset Islannin opintomatkalta
Ruokaa mereltä merelle
-hankkeen järjestämä opintomatka oli suunnattu Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan
ja Pohjois-Ruotsin pienille
elintarvikkeita tuottaville yrityksille. Jokaisesta maasta oli
n. 10 yrittäjää, joiden tavoitteena oli lisätä yhteistyötä ja
verkostoitua yrittäjien kesken. Matkalla vertailtiin ideoita, tuotteita ja markkinoita.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on elintarvikealan kannattavuus ja työllisyys. Hanketta toteuttavat yhteistyössä
ProAgria Oulu, Oulun Maaja kotitalousnaiset ja Bioforsk
Nor Holt.
Vuoden 2008 talouskriisin

seuraukset näkyivät Islannissa vielä selvästi, vaikka ihmiset olivat tiukoissa tilanteissa
keksineet uusia keinoja ansaita elantonsa. Oli löydetty nerokkaita yritysideoita, jotka
oli tuotteistettu huolella. Karua ympäristöä oli taitavasti
paketoitu sellaisiksi tuotteiksi, että turisti kokee löytäneensä jotain uutta.
Keväällä 2010 lentoliikennettä sekoittanut Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkaus
oli markkinoitu nerokkaasti.
Nyt uteliailta turisteilta kerättiin rahat pois, kun he tulivat
katsomaan elokuvaa, joka on
selviytymistarina maatilasta
kyseisen tulivuoren juurella.

Samalla saattoi ostaa samaisen elokuvan DVD:nä, t-paidan, mukin, laavamöykyn,
”laava”saippuaa,
-voidetta
jne. Turisteja riitti ja kauppa
kävi. Tällä hetkellä maatilan
merkittävin tulonlähde on todennäköisesti turismi.
Maatilahotelli Efstidalur II:een oli rakennettu
navetan yhteyteen majoitustilaa, sekä ravintola. Samalla
kun nautti talon tarjoamia antimia ruokapöydässä, saattoi
seurata ikkunan läpi lypsykarjan liikkumista laitumelta
navettaan robotin lypsettäväksi.
Tilalla valmistettiin myös
maittavaa jäätelöä ja kasva-

tettiin islanninhevosia, joita
saattoi myös vuokrata ratsastukseen.
Tomaatteja viljelevä
Fridheimar tuottaa lähes kaikki tomaatit kotimaan tarpeeseensa, joten kasvua on haettu
erilaisilla jalosteilla, sekä turismilla. Kasvihuoneen lämmityksessä on hyödynnetty
maaperästä saatavaa kuumaa
vettä ja tuotantokulut on näin
saatu inhimilliseksi ympärivuotiseen viljelyyn.
Turisteille tarjottiin kirsikkatomaattiin tehty snapsi. Tomaattijuomaa tai kahvia
juodessa saattoi seurata tilan
työntekijöitä, jotka leikkelivät
tomaateista varkaita ja keräsi-

Turisteille tarjottiin
kirsikkatomaattiin tehty snapsi.
vät kypsyneitä tomaatteja.
Blue Lagoon on ulkoilmakylpylä laavakenttien keskellä. Laguuniin lämmintä vettä
johdetaan viereiseltä voimalaitokselta laajaan ulkoaltaaseen, jonka ympärille on rakennettu massaturistikohde.
Altaan vesi on kylpylämmintä ja syvyys sellainen,
että uiminen on myös lapsilla
mahdollista. Vedessä läträämisen lisäksi voi käydä saunassa, höyrysaunassa ja vesiputouksen alla. Paikalla on
myös ravintola sekä matkamuistomyymälä, jossa myydään myös kallista laguunin
mutaa ihonhoitoon. Pääsyliput kylpylään ovat kalliit,
mutta se ei näyttänyt olevan
esteenä.
Söimme pienissä ravintoloissa, jotka tarjosivat toinen
toistaan maukkaampia ruoka-

Gullfoss eli ”kultainen putous” sijaitsee turistien kultaisen kolmion alueella.

annoksia. Joissakin paikoissa ruuat tuotiin tilanpuutteen
vuoksi ulkokautta keittiöstä
ruokapöytään.
Näimme
leivonnaisia
jäähtymässä avonaisen ikkunan edessä lähellä katutasoa ja kokit saattoivat olla
ilman päähineitä. Jokaisesta kohteesta löytyi vastaavia
puutteita, mutta tälle matkalle osallistuvat, pienet elintarviketoimijat olivat yhtä mieltä siitä, että lopputuotteessa
nämä ”puutteet” eivät näkyneet ja toivoisivat elintarvikelainsäädännön helpottumista
myös kotimaassamme.
Meiltä löytyy monta kehittämiskelpoista
kohdetta
esim. riippusilta, möljät, turkkimänty, Maijan kivi ja monia
muita, mutta kauppaa käydään tuotteilla eivätkä turistit
itsestään osaa kohteisiin. Islannissa oli tuotteistettu monia arkisia asioita, jotka turistin silmään olivat uutta ja
eksoottista.

Riikka Juntunen

Utajärven maaseutumatkailu arvossaan
Merilän Kartano palkittiin
maaliskuussa Vuoden kellokas-palkinnolla. Kyseessä
on Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n myöntämä tunnus, joka jaettiin nyt
15. kerran. Vuoden Kellokas myönnetään henkilölle tai yritykselle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti

maaseutumatkailun
saralla niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.
Lisäksi palkinnon myöntämiseen
vaikuttavat muun muassa liiketoiminnan pitkäjänteisyys
ja laatu sekä verkostoituminen alueen muiden yrittäjien
kanssa.
Maaseutumatkailun saral-

la vuoden kellokkaat Kaisu ja
Asko Merilä ovat toimineet jo
90-luvulta lähtien Kaisu yrittäjänä ja Asko virkamiehenä.
Valinnassa eduksi laskettiin
myös valtakunnalliset ansiot.
Kaisu toimii Suomen Maa- ja
Kotitalousnaisten keskuksen
pj:na ja Asko kauden Suomen Lions-liitto ry:n puheen-

Merilän Kartano palvelee ympäri vuoden ravintolalla, kokous- ja juhlapuojilla sekä
korkeatasoisella, uusitulla hotellilla. Sesonkeja ovat pikkujoulut, talven kotkien kuvaukset sekä kesän juhlat ja tapahtumat. Kaisu toivottaa tervetulleeksi myös päiväkokoustajat aina 100 henkeen saakka.

johtajana..
– Olemme otettuja Kellokas -palkinnosta ja tuntuuhan se hyvältä, että oma
uurastaminen palkitaan valtakunnallisesti. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeä
asia, ja paras palkinto on yhä
tyytyväiset asiakkaat, Kaisu
Merilä hymähtää ja jatkaa:
– Samalla konseptilla on
menty pitkään, esimerkiksi lähiruoka ja yhteistyö paikallisten elintarviketuottajien kanssa ovat olleet meille
tärkeitä alusta asti, jo ennen
kuin siitä tuli trendikästä.
Lähiruokaverkosto on täällä kasvanut ja toimintaedellytykset parantuneet viime
vuosina. Käyttämiämme lähiruokajalosteita ovat esimerkiksi Viskaalin ja Oulujoen
Karitsan lihatuotteet, Kinnusen Myllyn viljatuotteet sekä
muhoslaiset Mimmin jogurtit
ja juustot. Toivoisin kuitenkin lisää paikallista ruoanjalostusta, esimerkiksi alueellinen marjatuotteiden jalostus
puuttuu.
Merilän Kartanon puitteet

Kaisu Merilä kokkina. Merilän Kartanossa ollaan erityisen ylpeitä laadukkaasta lähiruoasta.
ovat huikeat. Kartanon historia ulottuu yli 200 vuoden
päähän. Lisäksi luonnonkaunis ympäristö, jossa yhdistyvät Oulujoen varsi ja Rokuan Geoparkin jääkauden

muovaamat erikoiset maisemat, on vahvasti läsnä. Tila
on siis omiaan suomalaiseen
maaseutumatkailuun. Merilän kartano toivottaa vierailijat tervetulleiksi. RM
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Niskakosken Möljä näkyy vastarannalla, tällä kohdalla on Oulujoki ollut kapea. Voimalaitoksen rakentamisen aikana on vastarannelle tehty kanava, jolla erotettu osa vastarantaa saareksi.

Ahmaskosken riippusillan valaistus harkintaan
Keijo Kurttilan kilpahiihtoura vaihtui monialayrittäjyyteen

Keijo Kurttila kertoo, että hänen kotitilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2007
ja samassa yhteydessä siirtyivät Helka ja Kalevi Kurttila
rakentamat lomamökit hänelle ja Miralle.
Hiihtourheilu jäi sivuun
siinä vaiheessa. Keijo toteaa,
että urheilun kautta tuli paljon hyödyllisiä kontakteja ja
monet lomakylät maailmalla
tulivat tutuiksi ja niiltä reissuilta sai hyviä kehittämisideoita omaan yritystoimintaan.
Grillihiilien
valmistamisen
hän aloitti vuonna 1998. Hiiliä toimitetaan edelleen muutamalle ravintolalle Ouluun.

Maatalousyrittäjyyttä
Maanviljelyksestä tulee noin

seitsemänkymmentä
prosenttia yrityksen tuloista ja
lomamökeistä noin kolmekymmentä prosenttia. Grillihiilien teko on viime vuosina
jäänyt vähäiseksi. Kaikkea ei
ehdi yksi ihminen tekemään.
Osa maatalouteen liittyvistä töistä voidaan tarpeen
mukaan ulkoistaa, vaikka itselläkin on kaikki tarvittavat työkoneet. Tänä vuonna
on teetetty kylvötyöt vieraalla. Lähipellolle kylvettiin kolmekymmentä hehtaaria härkäpapua.
Piha-alueen kunnossapito vaatii myös työtä. Mira ja
Keijo Kurttilan perheessä on
seitsemän lasta ja vaimo käy
muualla töissä.

Niskakosken möljän
kivetys ja Ahmaskosken riippusilta
Vastapäisellä rannalla näkyy
vielä pätkä Niskakosken möljän kivetystä, jota pitkin paluumatkalla olleet tervaveneet vedettiin vastavirtaan.
Helka ja Kalevi Kurttila
rakensivat vuonna 1993 ensimmäisen lomamökin, joka
on tänä vuonna peruskorjattu. Lomamökit ovat korkealla Oulujoen rannassa. Ennen
tässä kallion kolossa kuohui
Niskakoski.
Luonnontilainen Oulujoki on ollut Kurttilan kohdalla kapea, mutta voimalaitosrakentamisen aikana siihen
rakennettiin saari ja veden
pintaa nostettiin, jolloin osa

möljästä jäi veden alle. Koski ei enää kuohu, kun uoma
on ruopattu ja vedenvirtausta ohjataan energian tarpeen mukaan. Kurttilt kertovat, että joskus virtausta ei
ole juuri ollenkaan, mutta tätä
juttua tehtäessä vedenjuoksu on melkoinen. Talon uimarannalta, jota myös mökeissä
majoittuvat asiakkaat käyttävät, näkyy yksi Utajärven tunnetuimmista maamerkeistä,
Oulujoen yli menevä Ahmaskosken riippusilta, jolla on pituutta sata metriä.
Kurttilat kertovat, että riippusillalla on aina ollut paljon
kävijöitä jopa öiseen aikaan.
He toivovat, että silta kunnostetaan ja avataan matkailijoille. He ehdottavat myös sillan
valaisemista, koska se näkyy erittäin hyvin ohiajavalle liikenteelle valtatie 22:lla.
Valaistuna se huomattaisiin
myös pimeänä vuodenaikana.

Eläimet vetävät
lapsiperheitä
Lomamökeillä käy paljon lapsiperheitä, koska lapset ovat
kiinnostuneita maatilan eläimistä. On hevonen, lampaita,
Manski- koira ja Paavo-kissa

Lapset uimassa, taustalla näkyy Ahmaskosken riippusilta.

Keijo Kurttila sylissään Hilma-tytär.
sekä lehmiä ja poroja. Vanhin
poika Olli esittelee tilan eläimiä mielellään. Asiakkaista on 30 – 40 prosenttia vakituisia asiakkaita, jotka tulevat
vuodesta toiseen tai useita
kertoja vuodessa. Eniten kävijöitä on viikonloppuisin.
Satunnaiset
ohikulkijat

Portaat alas Oulujoen rantaan.

käyvät usein kysymässä pieniä 1 – 2 hengen mökkejä,
mutta heidän mökkinsä ovat
isompia ja soveltuvat perheiden tai pienen kaveriporukan
käyttöön.

Anna-Liisa Valtanen
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Nopea päätös paluusta juurille
Vuonna 2005 Raahen ja Pattijoen kuntaliitosjärjestelyjen yhteydessä
Lauri Väisäselle annettiin mahdollisuus siirtyä hieman etuajassa eläkkeelle.
Lauri kertoo, että hän on syntynyt Juorkunan Mäkelässä
ja sen jälkeen asuttiin Purolassa. Valtiolta ei saatu Purolaan lisämaata, joten vanhemmat möivät Purolan ja
ostivat vuonna 1957 Särkijärveltä Laitalan tila, jossa oli
valmis talo ja enemmän maata.
Lauri
on
sisarussarjan vanhin. Hän oli 13-vuotias, kun isä kuoli. Noin
15-vuotiaana äiti laittoi hänet maailmalle. Sodankylässä erotettiin vielä viimeisiä asutustiloja ja hän pääsi
harjoittelijaksi Lapin maanviljelysinsinööripiiriin. Siellä
meni kolmisen vuotta. Sotaväen jälkeen hän kävi Rovaniemellä teknillisen koulun
ja suoritti maanmittausteknikon tutkinnon vuonna 1971.
Lauri ja Ritva solmivat avioliiton vuonna 1969. Ritva on
kotoisin Pudasjärven Hetekylästä.
Valmistuttuaan
Lauri
työskenteli muutaman vuoden keskusmetsäseura Tapion palveluksessa Utajärvellä ja sen jälkeen Ylivieskassa
maanmittauslaitoksen palveluksessa. Ylivieskan Kuula on seura, jonka suunnistusjoukkueessa hän kilpaili.
Koska Saloisten Reipas halusi hänet riveihinsä, työnantaja vaihtui vuonna 1976
Raahen kaupungiksi ja Lauri sai vastuulleen kaupungin
metsätilat, puutarhat sekä liikuntapaikat ja hoiti näitä tehtäviä, kunnes vuonna 2005
Raahen ja Pattijoen kuntaliitosjärjestelyjen yhteydessä
hänelle annettiin mahdollisuus siirtyä hieman etuajassa

eläkkeelle. Raahen kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa sekä monien muiden
organisaatioiden luottamustehtävissä hän on katsellut
asioita myös työnantajan näkökulmasta.

Tilakaupat tunteella
Ritva ja Lauri olivat jo aikaisemmin suunnitelleet Raahesta poismuuttoa siinä vaiheessa, kun jäävät eläkkeelle.
Päätöstä Utajärvelle tai Juorkunaan muutosta ei kuitenkaan oltu tehty, sanoo Lauri
ja selittää, että Mäkelän tila
oli jäänyt Ruotsissa asuvalle serkkutytölle hänen isänsä kuollessa, mutta serkulla
oli jo yksi kiinteistö äitinsä
peruja.
Vuonna 2005 serkku tarjosi Mäkelän tilaa sukulaisten ostettavaksi. Koska tilan
hinta oli kohtuullinen, ei ostoa tarvinnut pitkään miettiä,
kaupat tehtiin enemmän tunteella, sanoo Lauri. Raahessa
olevalle omakotitalolle löytyi nopeasti ostaja ja päästiin
heti muuttamaan.
- Nuo saa polttaa, kertoo
Lauri sanoneensa lapsilleen
ja tarkoitti urheilukilpailuja
koskevia lehtileikkeitä. Mutta lapset olivat eri mieltä asiasta ja tekivät sanomalehtileikkeistä kuvakirjan, joka
kertoo, että urheilulla on ollut tärkeä rooli miehen elämässä.
Toiseksi kuvakirja kertoo myös sen, että Väisäsen
veljekset Lauri, Eero ja Paavo hiihtivät ja juoksivat monissa kilpailuissa. Palkintoja
noudettiin sekä kunnan että
maakunnan tason kilpailuis-

Lauri Väisänen ja metsästys- ja lenkkikaveri Ahiku, joka lenkittää isäntäänsä aamuin illoin.
ta. Laurin vahvimmaksi lajiksi tuli suunnistus, jossa hän
on edustanut Utajärven Urheilijoita, Ounasvaaran Hiihtoseuraa, Ylivieskan Kuulaa
ja Saloisten Reipasta.

Ahiku-koira
vie lenkille
Kesällä rakennetaan, syksyllä
marjastetaan ja tehdään metsänhoidollisia töitä sekä täy-

Juorkunan Mäkelä on Lauri Väisäsen synnyinkoti. Mutta aikoinaan Mäkelän tila oli jäänyt Ruotsissa asuvalle serkkutytölle perinnöksi. Serkku tarjosi Mäkelän tilaa sukulaisten ostettavaksi. Eikä Väisäsen tarvinnut asiaa miettiä vaan kaupat
tehtiin tunteella.
Mäkelään muutto tiesi
rakentamista ja purkamista,
kun pihapiirin rakennukset
haluttiin saada kuntoon ja
turhat rakennukset purettua
uudisrakennusten tieltä. En-

Pihapiirissä oleva savustusuuni.

simmäisenä kesänä remontoitiin pihasauna ja seuraavan kesänä purettiin vanha
navetta. Sitten seurasi asuinrakennuksen korjaaminen ja
siihen lisätilan rakentaminen.

Navetan tilalle rakennettiin
kokonaan uusi talousrakennus, johon tehtiin vaimolle
savipaja. Rakentamiskohteita
riittää edelleen.

Halkopinoja Mäkelän pellon reunassa.

tetään halkovarastoja, vaikka onhan niitä halkoja jo 7
– 8 vuoden varasto olemassa,
mainitsee Lauri.
Hirvenmetsästys ajoittuu
loppusyksyyn ja sitä harras-

tetaan Tilajoen takana Särkijärvellä. Maalis-huhtikuulla
hiihdellään vaimon kanssa
Lylykylän mökillä. Kevättalvella myös kalastellaan, viritellään madekoukkuja ja istutaan pilkillä.
Eläkeläisen työt ja harrastukset vaihtuvat vuodenaikojen mukaan, mutta Ahiku-koira vie isäntänsä
lenkille aamuin illoin. Ahikun haukusta on jo ammuttu viisikymmentäneljä hirveä, kehaisee Lauri Väisänen
lenkkikaveriaan.

Anna-Liisa Valtanen
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Oman talon rakentaminen

on työlästä, mutta palkitsevaa
Utajärven ehdoton vetovoima on luonto ja rauhallisuus. Kunta sijaitsee juuri
sopivasti Oulun ja Kajaanin
välimaastossa, jotta isompaan kaupunkiin pääsee

noin tunnissa. Sanottakoot,
että ruuhka-Suomessa tunnin työmatka suuntaansa
on tuhansille ihmisille arkipäivää, tosin työmatkat siellä ovat huomattavasti lyhy-

Perinteinen tyyli viehättää ja itse suunnittelemalla talosta saa omannäköisen.

empiä. Utajärvi on kuitenkin
tarpeeksi kaukana kaikesta,
jotta pienelle paikkakunnalle
ominaiset piirteet kuten yhteisöllisyys säilyvät. Tämän
tietää myös Vääräniemen
perhe, joka on rakentanut talon Utajärvelle.
– Täällä saamme asua
maalla, mutta palvelut ovat
kuitenkin tarpeeksi lähellä.
Ihmiset ovat välittömiä, tämä
on viehättävä maaseutumainen pitäjä, kertoo Antti Vääräniemi perusteluja Utajärvelle muuton puolesta.
Antti on itse kotoisin Muhokselta ja hänen vaimonsa
Hanna on alkuperäinen utajärvinen. Pariskunnalla on
neljä pientä alle 6-vuotiasta
lasta.
Komea mansardikattoinen, 160 neliön talo on Hannan suunnittelema.
– Emme löytäneet valmiista paketeista meille sopivaa
taloa. Perinteinen rakennustyyli viehättää, mutta emme
uskaltaneet ostaa vanhaa rakennusta. Itse suunnittelemalla talosta saa omannäköisen, Hanna selittää.
Oman talon suunnittelu ja

Komea, mansardikattoinen, 160 neliön talo on Hanna Vääräniemen suunnittelema. Kuva rakennusvaiheesta.

rakentaminen ”pitkästä” on
haastava projekti. Sekä Hanna että Antti ovat koulutukseltaan rakennusinsinöörejä,
joten hommat ovat hoituneet
pitkälti oman asiantuntemukseen luottaen.
– Utajärvelle muutto siinsi pitkään meidän ajatuksissamme ja toiveissamme, sillä
ostimme tontin jo opiskeluaikoina. Maanrakennustyöt
tontilla aloitettiin elokuussa vuonna 2011, ja siitä vuoden päästä pääsimme muuttamaan. Kirvesmiehiä meillä

oli apuna lähes koko rakennustyön ajan. Pientä yksityiskohdan laittoa on vieläkin
jäljellä, tosin omakotitalossahan sitä tahtoo aina olla, tuumaa Antti.
Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta talossa on hakelämmitys. Hanna teki opinnäytetyönsä omakotitalojen
energiankulutuksesta
vertaillen eri lämmitysmuotojen
kustannuksia, ja hakelämmitys menestyi vertailussa parhaiten. Vaikka alkuinvestointi on hieman kalliimpi ja

lämmitysmuodossa on työtä hieman enemmän, esimerkiksi hakesiilon täytöstä on
huolehdittava ja rankapino
on oltava takapihalla kuivumassa valmiina haketusta
odottamassa, on hakelämmitys edullista. Raaka-aine löytyy omasta metsästä. Viime
vuosina tekniikka on kehittynyt paljon ja haja-asutusalueilla, jossa ihmisillä on yhä
läheinen suhde metsään, on
puun käyttö lämmityksessä
yleistä. RM

Nyt voit katsastaa autosi Utajärvellä!
Puolangantien varteen, Hiltulantielle, on kohonnut nopeassa aikataulussa uusi, iso
kiinteistö. Kyseessä on Mokopa Oy:n omistama halli, jossa on raskaan kaluston
korjaamo.
Keskiviikkoisin
osa tiloista on vuokrattu Konetien Katsastus Oy:lle. Utajärven palvelut ovat saaneet
näin kaivatun lisän.
– Toiminta on vasta aluillaan, sillä halli on saatu valmiiksi hiljattain. Kaiken kaikkiaan kokonaispinta-alaa on
900 neliön verran. Tilat ovat
modernit ja tänne mahtuvat
huoltoon myös täyspitkät
rekka-autot, kertoo Mokopa
Oy:ssä yrittäjänä oleva Hannu Moilanen.
Mokopa Oy:n omistajana on Hannu Moilasen lisäksi hänen veljensä Juha Moi-

lanen. Veljekset ovat tuttuja
yrittäjiä Utajärvellä, sillä he
omistavat myös kuljetusja maansiirtoalan yrityksen Kuljetusliike Moilaspojat Oy:n.
– Tämä vuosi on monella
tapaa meille juhlavuosi. Halli on saatu valmiiksi ja lisäksi Moilaspojat on toiminut 50
vuotta, isämme aloitti yritystoiminnan vuonna -64. Tällä hetkellä Moilaspojilla on
toistakymmentä yhdistelmäajoneuvoa ja noin 20 työntekijää. Yleisesti alalla on kova
pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Meillä on todella hyvät työntekijät, joiden
kanssa on ilo työskennellä, kiittelee Hannu Moilanen
ja lisää, että Mokopa Oy:n ja
hallin avajaisia sekä Moilaspoikien 50-vuotista taivalta

juhlistetaan syksyllä.
Katsastuksia uusissa tiloissa hoitaa Konetien Katsastus Oy, jolla on monia
toimipisteitä
Pohjois-Pohjanmaalla. Ensimmäiset autot katsastettiin heti aloitustarkistuksen
jälkeen
maaliskuussa.
– Utajärvellä ei ole aikaisemmin ollut katsastusmahdollisuutta. Moilaspojat ovat
olleet pitkään asiakkaitamme, ja kun Hannu Moilanen
heitti ilmoille ajatuksen Utajärven katsastuspisteestä moderneissa tiloissa, tartuin heti
syöttiin. Utajärven toimipiste on luonnollinen jatkumo
yritystoiminnalle, sillä toimipisteitä on Oulun lisäksi
Puolangalla ja Vaalassa, kertoo Konetien Katsastuksen
osakas ja Utajärven katsas-

Mokopa Oy:n halli sijaitsee hyvällä paikalla
Puolangantien läheisyydessä, Hiltulantiellä.

tusaseman päällikkö Sampo
Saukkoriipi.
Henkilöautoja katsastetaan joka keskiviikko klo
9-16 ja raskaan kaluston kat-

sastukset tehdään sopimuksen mukaan. Katsastuspiste työllistää sihteerin lisäksi
yhdestä kahteen katsastajaa
kysynnän mukaa. Saukkorii-

pi toivoo, että utajärviset ottavat katsastusaseman omakseen, ja rohkaisee palautteen
ja kehitysideoiden antamiseen. RM
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Kuvia kesätorin avajaisista

Kuvat: Riikka Juntunen

Lauantai 28.6.
• Uudella torilla Toritapahtuma klo 10.00-14.00. Juhlitaan
Utajärven 10 v. taivalta Reilun kaupan kuntana. Paikalla on
myös Mikko Pyhtilä kertomassa mm. terveisiä Afrikasta.
Järj. Utajärven Eläkkeensaajat.
• Vanhalla torilla Koirien Match Show klo 12.00.
Järj. Utajärven Koiraharrastajat ja Utajärven Ratsastajat.
Sunnuntai 29.6.
• Messu kirkossa klo 10.00.
Saarnaa nimikkolähetti Mikko Pyhtilä Tansaniasta. Tiekirkon avaus.
Messun jälkeen kirkkokahvit kirkon pihalla.
• Perheolympialaiset urheilukentällä (säävaraus: nuorisoliikuntatalo) klo 13.00. Ilmoittautuminen alkaa klo 12.30.
Kisaajaperheen kokoonpanossa tulee olla vähintään 1 aikuinen/isovanhempi + 1 lapsi. Perhekoossa maksimimäärää ei
ole. Tervetuloa kilpailemaan tai seuraamaan kisaa.
Järj. Utajärven Vesaiset ry. ja Utajärven urheilijat ry.
Maanantai 30.6.
• Kotiseuturetki Sotkalle. Kokoontuminen Sorsan talon rannassa, sateen sattuessa viljankuivaamossa klo 17.30. Os. Sorsatie 13. Retken aikana tutustutaan viimeiseen käytössä
olleeseen mestauspaikkaan sekä Sotkankylän hautausmaahan, oppaana toimivat Mikko Moilanen ja Tarja Vimpari.
Tiistai 1.7.
• Teatteri Rollon esitys ”Keittäjä Kerttu ja kolmen tahran kokit”
Torimakasiinilla klo 17.30 (sateen sattuessa Hyvinvointitalolla).
Esitys sopii kaikenikäisille ja sinne on vapaa pääsy.
Keskiviikko 2.7.
• Yhteislaulutilaisuus Torimakasiinilla klo 18.00.
Torstai 3.7. ja perjantai 4.7.
• Perinneaidantekokurssi Torimakasiinilla klo 9.00-16.00.
Yleisö voi tulla seuraamaan aidantekoa.
Lauantai 5.7.
• Mutafutis SM 2014 Merilän Kartanossa os. Meriläntie 1.
Tapahtuma-aika on klo 9.00-19.00. Järj. FC Yli-Utos.
Lisätietoja www.mutafutis.net.
• Naaman Kyläpäivä klo 12.00 kylätalolla os. Naamantie 122.
Ohjelmassa on mm. Saarenpään sukukirjan julkistaminen.
Illalla tansseissa klo 21-01 kylätalolla tanssittaa T. Nevalan yhtye.
Liput 10 €.
Sunnuntai 6.7.
• Runon ja Suven juhla Ahmaksen Kalevalaisessa Perinnekylässä
klo 14.00. Runonlausuntaa ja yhteislaulua. Ahmaksen Kyläseura
järjestää kahvipuffetin. Opastus Ahmasjärventieltä ja Puukkolanniementieltä.
• Juorkunassa Hiltulan rantakodalla kylien välinen soutukilpailu
ja kyläpäivä klo 12.00. Myytävänä lohikeittoa ja nokipannukahvia.
Opastus Olvasjärventieltä.
• Torimakasiinissa
- Maanantaihin saakka alakerrassa on esillä Reilun Kaupan näyttely.
- Utajärven Aikajana -näyttely alakerrassa
- Rauta vellinä viruvi -näyttely 1800 luvulla Utajärven Särkijärven
kylässä toimineen Kurimon rautaruukin elämästä. Torimakasiinin
yläkerta.
- Kivun kiinniottajat -näyttely kansan hoidosta ja kansanparantajista ennen lääkäreitä, kätilöitä ja apteekkeja. Torimakasiinin yläkerta.

Näyttelyihin on vapaa pääsy.
Torimakasiini ja Tötteröbaari
ovat avoinna
ma-la klo 10-19
ja su klo 11-16.

Green Care -hankkeen
hyönteishotelleja.
Utajärven 4H-yhdistys organisoi kesätorin avajaiset 21.5.
Toripaikan olivat varanneet
mm. Pottumies, Utajärven
Martat ja Oulujoen karitsa.
4H:n yhdistyksellä oli onnenpyörä, Utajärven Green Care
-hanke oli myymässä hyönteishotelleja ja Utajärven
Koiraharrastajat vedättivät
lapsia koirakärryillä. Tanssiryhmä Amaya esiintyi ja
Serkkuset soittivat tanssittavaa musiikkia. Muutama pari
uskaltautui tanssimaankin.

Utajärven itämaisen tanssin ryhmä Amaya esiintyi. Kuvassa Eila Tikkanen, Hanna
Komminaho, Irene Murtovaara ja Rauni Kuusisto.

Toriavajaisten yleisö seurasi tanssiesitystä mielenkiinnolla.

Torimakasiinin avajaiset
Torimakasiinin näyttelyjen
avajaisissa 14.6. esitettiin Kalevalaa sekä verenseisauttamiseen liittyen että Ilmarisen
sammon taonnasta ja rautamalmista, jota yhdeksäs luku
yksityiskohtaisesti
kuvaa.

Makasiinin yläkerrassa on
näyttelyt 1. Kivun kiinniottajat 2. Rauta vellinä viruvi.
Alakerran Aikamatka-näyttely avattiin aikaisemmin,
kesätorin avajaisten yhteydessä.

Väinämöinen saa avun verenseisauttajalta. Kuvassa
vasemmalta Tuulikki Pakonen, Helmi Laitinen, Risto Laitinen ja Timo Pakonen. Esityksessä oli mukana
myös Janina Pekkala. Makasiinin seinällä näkyy Aikamatka-näyttelyn kuvia. Kuva Anna-Liisa Valtanen.

Oppia perinteestä
Perinnekäsitöiden merkkikieli-kurssin järjesti Oppia
perinteestä -hanke ja Viehe
Oulujoki-hanke. Kurssipaikka oli Kylätalo Katajisto Ahmasilla. Kurssilla perehdyttiin suomalaisiin vanhoihin
kansanomaisiin kuvioihin,
joita käsitöissä on käytetty
jo vuosituhansia. Kurssin aikana tutustuttiin muinaissuomalaiseen elämäntapaan
ja arvoihin. Vanhoihin käsitöihin liitetyt kuviot sisälsivät kansanuskomuksia, esim.
karhukuvio saattoi suojella
kantajaansa; kuvioilla suojauduttiin myös pahaa silmää
vastaan. Kurssi herätti runsaasti mielenkiintoa. Kurssi

Perinnekäsitöiden merkkikieli-kurssin osanottajia
Kylätalo katajistolla 28.2.
Luennoitsijana kulttuurintutkija fi. tri Kaarinan Kailo.

jatkui tekstiili- ja nahkatyöpajoilla 1.3. ja 2.3. ja 8.3. Tekstiilityöpajojen ohjaajat olivat
pukuompelija Henna Jolkin
ja perinne-ekologian tutkija
Irma Heiskanen. Nahkatyöpajan ohjaaja oli vaatturi Eija
Keränen.

Puolapuissa on valmiita haltijaesiliinoja ja muita töitä.
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Utajärvellä Reilua Kauppaa 10 vuotta
Reilun kaupan Toritapahtumaa Utajärvellä vietetään
28.6. alkaen kello 10. Alkusoiton jälkeen tilaisuuden
avaa kunnanjohtaja Kyösti
Juujärvi.
Reilun kaupan tervehdyksen tuo markkinointi- ja asiakkuusryhmäpäällikkö Riikka Karppinen ja Tansanian
terveisiä kertoo Utajärven
seurakunnan nimikkolähetti
Mikko Pyhtilä, joka 10 vuotta sitten ”esitaisteli” Reilun

kaupan puolesta Utajärvellä. Torimakasiiniin tulee Reiluun Kauppaan liittyvä valokuvanäyttely.

Reiluun kauppaan
sitoutuminen
Utajärvi on Suomessa kuntien joukossa edelläkävijä Reiluun Kauppaan sitoutumisessa. Reilun kaupan
palkinto myönnettiin vuonna 2004 utajärvisille. Reilun

Kaupan palkinnon vastaanottivat lähetyssihteeri Mikko
Pyhtilä ja kunnan hallintosihteeri Kerttu Hiltunen. Palkinnon perusteluissa mainitaan
utajärvisten aktiivinen osallistuminen Reilun Kaupan
haastekampanjaan.
Tuolloin Utajärveltä osallistui kampanjaan 55 eri yhteisöä. Sen jälkeen sekä kunnassa, seurakunnassa että
järjestöissä on käytetty ja esitelty monia Reilun Kaupan
tuotteita.
Reilunkaupan viikot otetaan huomioon vuosittain.
S-Market ja K-Market tarjoavat vuorollaan reilun kaupan
kahvit asiakkailleen. Tilaisuuksissa oli mukana Utajärven Eläkkeensaajat. Reilun Kaupan infopiste on
kirjastossa, seurakuntatalolla ja yhteispalvelupisteessä
kunnan virastolla

Reilun Kaupan
kuntatyöryhmään

Toritapahtumaan Tansanian terveisiä kertoo Utajärven
seurakunnan nimikkolähetti, lähetystyöntekijä Mikko
Pyhtilä, joka 10 vuotta sitten ”esitaisteli” Reilun kaupan
puolesta Utajärvellä.

kuuluvat Pentti Tuovinen
kunnanhallituksen edustaja, Ulla-Maija Moilanen seurakunnan edustaja, Hannes
Pilto yhdistysten edustaja,
Mika Kemilä yrittäjien edustaja ja Aino-Marjatta Ohenoja kunnan työntekijöiden
edustajana. Työryhmä on kokoontunut äännöllisesti kaksi
kertaa vuodessa. Kesäkuun
2014 alkupuolella työryhmä
kokoontui valmistelemaan
kunnan Reilun Kaupan 10
-vuotisjuhlan järjestelyjä ja
ohjelmaa.

Reilun kaupan
kahvipusseista on punottu jämäkkä kassi.
Reilun Kaupan kahvia
käytetään kunnan ja seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Utajärven kunnanvirastolla, kokous- ja
vieraskahvituksissa käytetään, Opastus- ja varauskeskus Suppa käyttää, Nuoriso- ja liikuntatoimi käyttää
ja Suvituulen palvelukeskus:
kokouskahvit ja työpaikkaruokailu.
Utajärven seurakunnan
Reilun Kaupan vuosiraportin
2013 mukaan seurakunnassa käytettiin kaikilla työaloilla Reilun Kaupan tuotteita eli
yhteensä 70 kg kahvia ja muita Reilun Kaupan tuotteita

kuten teetä, banaaneja, kaakaota, appelsiineja, mehuja ja
ruusuja.
Lähetystyön tilaisuuksissa
on käytetty palkintona Reilun Kaupan tuotteita ja vaaleansinisistä Reilun Kaupan
kahvipusseista tehtyjä kauniita kauppakasseja. Kevään
2014 ylioppilaat saivat seurakunnan lahjana Reilun kaupan puuvillasta tehdyt pyyhkeet.

Kaupoissa on
tuotteita tarjolla
Utajärvelle kauppojen valikoimiin kuuluu useita eri

merkkejä Reilun Kaupan
kahvia ja teetä, tuoremehua,
banaaneja, hunajaa, sokeria,
suklaata, kaakaota ja muita
tuotteita esimerkiksi kukkia.
Reilun Kaupan ansiosta kehitysmaiden viljelijät ja
työntekijät saavat mahdollisuuden parantaa toimeentuloaan sekä päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Reilun
Kaupan tuotteita tuotetaan
70 maassa ja myydään 125
maassa. Reilun Kaupan merkin tunnistaa yli 90 prosenttia suomalaisista.
(tiedot Reilun Kaupan nettisivuilta)

28.6. Uudella torilla Toritapahtuma klo 10.00-14.00. Juhlitaan Utajärven 10 v. taivalta Reilun Kaupan kuntana.

Tötterö-baari on 4H-nuorten yritys
Edellisistä vuosista poiketen Torimakasiinin kioskia
pyörittävät nyt samat nuoret koko kesän. Tötterö-baarin yrittäjinä toimii kolme
4H-nuorta; Jenna Pistemaa,
Hanna Huumarsalo ja Jenna Huovinen. Nuoret olivat
viime kesänä kahden viikon
jakson ”tonni töissä”, joten

Jenna Huovinen (vasemmalla) ja Jenna Pistemaa
työasuissa.

he tietävät, mihin ovat ryhtymässä.
Kesäduunin jälkeen opiskelut kaikilla jatkuvat. Jenna
Pistemaa on syksyllä aloittamassa lukion, Hanna Huumarsalo jatkaa kokkikoulussa Muhoksella. Jenna
Huovinen jatkaa opiskeluaan
lukiossa.
Tytöt kertovat leipovansa itse kahvileivät ja muut
tarvikkeet ostetaan kioskin
myyntituotoilla. Se, mitä jää
viivan alle, jaetaan syksyllä. Tuoton jaosta on keskinäisen sopimus. Kioski on
avoinna joka päivä elokuun
10:een päivään saakka, arkisin klo 10- 19 ja sunnuntaina
klo 11-16.
Kahvin ja pullan lisäksi
kioskissa myydään mm irtojäätelöä. Irtokarkkeja on jo
pussitettuna ja metrilakua oli
haastatteluhetkellä tulossa.

Anna-Liisa Valtanen

Kahvio-jäätelöbaarin tiskin takana Hanna Huumarsalo (vasemmalla) ja Jenna Pistemaa.
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Hyvinvointiraitilla hyönteiset
ja lampaat sulassa sovussa

Hyönteishotelleja hyödyllisille pölyttäjille.
Utajärven kunnassa on kuluneen kevään aikana järjestetty useita Green care -tapahtumia.

Hotelleja asuntopulan
helpottamiseksi
Hyvinvointitalon työpajalla
on tehty noin 40 linnunpönttöä, jotka on ripustettu puihin hyvinvointiraitin varrelle.
Toivottavasti linnut löytävät niistä pesäpaikkansa ja
linnunlaulu lisääntyy hyvinvointiraitilla.
Myös mielenterveyskuntoutujien ryhmässä koottujen hyönteishotellien aihiot
ovat työpajan miesten tekemiä. Hyönteishotelleilla pyritään lisäämään hyödyllisten hyönteisten ja pölyttäjien
pesäpaikkoja. Suvituulen sisäpihalle työpajalla rakennettiin kukkalaatikko. Kesän
aikana työpajalla valmistuu
myös maitolaituri, joka sijoitetaan hyvinvointiraitin varrelle.

Koirakaveri Bindi tervehtimässä Suvituulen hoivaosaston vanhuksia.

Puutarhailta Kyöstin
korvikkeessa
Perhosia puutarhaan – tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoinen luento permakulttuurista. Alan asiantuntija
Mari Korhonen on tutustunut aiheeseen ulkomailla
työskennellessään.
Permakulttuuri on siitä
erikoinen suunnittelun ala,
että se perustuu eettisiin periaatteisiin. Näitä ovat huolenpito maasta, huolenpito
ihmisistä, sekä kasvun ja kulutuksen sääntely ja ylijäämän tasajako.

Auringonkukista
koirakaveriin
Toukokuun lopulla on kylvetty auringonkukkia Murrontien varteen. Paitsi, että
ne ilahduttavat ohikulkijoita
kukinnallaan, niitä on tarkoitus kerätä syksyllä maljakoihin mm. Suvituuleen.
Riikka Juntusen Bindi-koiran kanssa olemme vierail-

Lampaiden lasku laitumelle pappilan pellolle kokosi paljon pientä yleisöä
leet Suvituulen hoivaosastolla sekä koululla. Suvituulessa
vanhukset saivat silittää koiraa. Koululla lapset lukivat

koiralle. Bindi-koira tykkäsi rapsutteluista ja lasten ääneen lukemisen kynnys madaltui. Molemmat vierailut

saivat erittäin hyvän vastaanoton ja koirakaveritoiminnalle suunnitellaan jatkoa.
Kesäkuun alussa teim-

Puutarhaillassa Kyöstin Korvikkeessa Hyvinvointitalolla Tarja HakalaHotti kertoi puutarhan hyödyllisistä eläimistä ja ohjasi myös houkuttimien tekoa perhosille.

me lasten kesäkerhossa perhospönttöjä.
Materiaaleina käytimme kierrätys- sekä
luonnon materiaaleja. Tyhjä maitopurkki päällystettiin
vihreällä kreppipaperilla sekä
koristeltiin luonnonmateriaaleilla. Purkin sivuille leikattiin perhoselle kulkuaukkoja sekä siivouskomeron ovi,
jonka kautta kutsumattomat
vieraat, mm. hämähäkit siivotaan pois. Sisälle laitettiin
kuivaa heinää ja kaarnanpalanen, jotta perhosella on hyvät
ja kuivat oltavat.
Hyvinvointitalon
pihan kasvilavojen istutuspäivää vietettiin maanantaina
9.6. Rikkaruohot kitkettiin
ja lavoihin istutettiin uudet kasvit. Elokuussa hyvinvointimessuilla äänestetään
kaunein lava, joka palkitaan.
Istutuspäivänä toimintakeskus Humpuukin väki esitteli
omaa puutarhatoimintaansa
ja uutta kasvihuonettaan.

Tarja Karjalainen
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Sotkan koulun elinkaari jatkuu
myös oma jäteveden puhdistamo. Kahdeksan vuotta sitten Sotkan kyläseura möi rakentamansa hirsihuvilan ja
toimintaa on sen jälkeen jatkanut Peihakka Oy jonka
osakkaina ovat Harri Peipinen ja Mira Holappa.
Koulurakennus ja huvila SotkanHelmi muodostavat yhdessä Sotkan leirikeskuksen.

Peihakka Oy ostaa
kiinteistön

Sotkan koulun uudistettu keittiö
Sotkajärven koulu on valmistunut vuonna 1948.
Koulu lakkautettiin vuonna
1992, jonka jälkeen kyläseura vuokrasi koulun.
Esa Rikkola kertoo, että
rakennuksessa oli tuolloin
kymmenen pönttöuunia,
jotka kyläseura purki uunit
ja asensi patterit ja muuttui
lämmityksen öljylle. Kylä-

seuraa remontoi kaksi luokkaa ja keittäjän asunnon majoitushuoneiksi ja koulu
toimi seurakuntien ja muiden
yhteisöjen leirikeskuksena.
Esa Rikkola kertoo edelleen, että uuden hirsihuvilan rakennettiin saunatilojen
puutteen
vuoksi
1990-luvun lopulla. Tässä yhteydessä tontille rakennettiin

Utajärven kunta möi vuonna
2012 koko kiinteistön Peihakka Oy. Jalkakulkijoita varten
jätettiin kulkuoikeus Määtän
saareen, joka on Fortumin
omistuksessa.
SotkanHelmessä yöpymistilat 15 – 20
hengelle, koululla noin majoitustilat 40 hengelle.
Astiasto ja salipaikat on
noin 80 hengelle, kun varapaikat otetaan käyttöön. He
vuokraavat seinät ja huolehtivat ympäristöstä. Asiakkaat
hankkivat itse tarvitsemansa pitopalvelut ja tarvikkeet,
kertoo Mira Holappa.

Mira kertoo edelleen, että
Peihakka Oy on tehnyt muutoksia huonetiloihin ja kohentanut varustetasoa koulurakennuksessa. Keittiötilat
on uudessa paikassa ja ne on
uusittu ja varustettu uusilla
laitostason hella-, tiskikone ja
muilla laitteilla, keittiöön on
tehty myös uloskäynti käyttäjien toiveen mukaisesti.
Koululle on myös tekeillä sisävessa. Koulurakennus on
käytössä pääsiäisestä lokakuulle, jolloin sen lämmityskustannukset pysyvät kohtuullisina. SotkanHelmi on
sähkölämmitteinen talo, jota
vuokrataan ympäri vuoden.

Riippulukko
sillankaiteessa
Käyttäjät ovat juhlien järjestäjiä, kurssien, leirien tai tapahtumien järjestäjät, yritysasiakkaat, yksityiset vuokraavat
juhlien ajaksi koko leirikeskuksen. Käyttöaste on ollut
koko ajan nouseva. On asiakkaita, jotka tulevat aina uudestaan.
SotkanHelmen
rannas-

Yrittäjä ja ympäristöinsinööri Mira Holappa, taustalla
Sotkan Helmi.
sa kiinteästi parkissa oleva
lauttasauna antaa lisäkapasiteettia ja joustoa, saunan
vuokrausmahdollisuus
on
ensisijaisesti SotkanHelmen
ja Sotkan Leirikeskuksen asi-

akkailla. Määtän saareen
menevällä kaarisillalla on
vihitty jo ainakin yksi pari.
Lukko on siitä merkkinä.

Määtän saareen johtava kaarisilta.

Jokielokuvafestivaali järjestetään viidettä kertaa
Ilmaistapahtumassa palataan entisaikojen tukkilaistunnelmaan elokuvien ja
muistelmien kautta. Illan pääosaa esittää Oulujoki.
Miten utajärvinen Eero Mustikka onnistui siirtämään 20 000 kiloa painavan puskutraktorin
erääseen Oulujoen saareen Madekoskella?
No heittämällä tietenkin!
Tämä ja moni muu tarina kerrotaan Jarmo
Alasiuruan luennolla jokielokuvafestivaaleilla 9.8. Merilän kartanossa Utajärvellä. Alasiurua

esitelmöi Marion 7400 -jättikaivinkoneista, joita
on ollut Suomessa kaiken kaikkiaan kolme. Luennolla kuullaan muun muassa jättiläisten historiasta ja koneiden kohtaloista mielenkiintoisia
tapauksia unohtamatta. Valokuvien lisäksi Alasiuruan kokoelmaan kuuluu filmipätkiä Marionin työskentelystä.

Oulujoki Oy:n Marion 7400 jättikaivinkone muistutti olemukseltaan kerrostaloa.
Kuva on Fortum Oy:n arkistosta.

Finnish River Film Festival
eli tutummin jokielokuvafestivaali järjestetään jälleen Merilän kartanossa Utajärvellä
lauantaina elokuun 9. päivä.
Tapahtuman järjestää Kuvien
Virta, jonka taustalla toimii
monia eri yhteistyötahoja.
Tapahtuma on kaikille ilmainen, ohjelmalehtisen saa ostaa paikan päältä. Edellisinä
vuosina festivaalille on osallistunut satakunta ihmistä.
– Tapahtuma keskittyy jokiteeman ympärille. Tapahtuma alkaa vanhalla suomalaisella elokuvalla, joka on
tänä vuonna Ossi Elstelän
ohjaama Kaksi vanhaa tukkijätkää vuodelta 1954. Lisäksi
näytämme illan aikana 2-3 lyhytelokuvaa ja -dokumenttia
pääasiassa Oulujokeen liittyen. Yksi illan odotetuimmista ohjelmanumeroista on
Jarmo Alasiuruan esitelmä
jättiläiskaivinkone Marionista, kertoo Tarja Vimpari, joka

on yksi tapahtuman järjestäjistä.
Festivaali alkaa iltapäivällä ja tarkoituksena on, että
ohjelmasta valitaan itselle
mieluisat esitykset. Tapah-

tuman aikana nälkäisiä ja janoisia festivaalivieraita palvellaan Merilän kartanossa.
Tapahtuma päättyy yhdeksän maissa, jonka jälkeen järjestetään vielä tanssit. RM

Ensimmäisen Kuvien virta -tapahtuman tunnelmaa
vuodelta 2010. Kuva Tarja Vimpari.
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Mökkiläistapahtumaa vietettiin 7.6. Sanginkylän Valkeisjärven rannalla. Tapahtuman
järjestäjinä toimivat Utajärven mökkiläistoimikunta, Utajärven Eläkkeensaajat
sekä Sanginkylän kyläseura.
Kunnanjohtaja,
Kyösti
Juujärvi avasi tapahtuman ja
totesi ilmankin suosivan tilaisuutta. Hän kehotti väkeä
osallistumaan muihinkin kesätapahtumiin, koska yhdessäolosta saa hyvinvointia. Mökkiläistoimikunnan
tervehdyksen lausui toimikunnan puheenjohtaja Seija
Leskelä, Sanginkylän mökkiläinen. Paikalla oli satakunta
mökkiläistä ja muuta kuntalaista saamassa tietoa ja nauttimassa yhdessä olosta sekä
Paavo Pelkosen haitarinsoitosta.

Kansanedustajille
viestiä tierahoista
Kansanedustaja Tytti Tuppurainen toi terveisensä eduskuntatalolta.
Tuppuraisen
juuret ovat Utajärvellä. Kansanedustajan mukana lähti tierahoista terveisiä Arkadianmäelle, tierahoja on
jaettava myös isojen kaupunkien ja keskusten ulkopuolelle.

Osuuskunta Utakuidun
tilannekatsaus
Sirkku Kianto, Osuuskunta
Utakuidun projektipäällikkö,
kertoi että valokuituverkon
kaivuu- ja asennustyöt jatkuvat. Asentajia on saatu kesäksi muutama lisää, joten eiköhän viimeisetkin halukkaat
saa yhteytensä ennen vuoden
loppua, lupaili Sirkku.

Jätehuoltomääräysten
päivittäminen
Tekninen johtaja, Mirja Savolainen kertoi jätehuoltomääräysten päivittämisestä siten,
että myös mökkiläiset velvoitetaan tekemään jätehuoltosopimus jäteyrittäjän kanssa
kesäkaudelle. Tällä hetkellä
tunnetaan vain kokovuotinen jätesopimus. Utajärvel-
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lä on lupa- ja valvontalautakunnalla velvollisuus seurata
mitkä kiinteistöt ovat mukana jätehuollonpiirissä ja tekemään tarkistuksia niiden
osalta, joilta puuttuu jätehuoltosopimus.

Tietoiskuja ja käpyjen
määrän arviointia

Valkeisella tietoiskuja,
kilpailuja ja viihdettä

Puheiden ja tietoiskujen lomassa oli myös pientä kilpailua, tikkakisaa, hevosenkengänheittoa ja käpypussin
käpyjen määrän arvausta.
Valkeisjärven velho miehensä kanssa oli myös saapunut
paikalle lapsia laulattamaan.
Eivätkä he turhaan tulleekaan, lapsia ja lapsenmielisiä
ilahduttivat vanhat lastenlaulut ja leikit.

Mökkiläisten
osoitetietoja kaivataan
Paikalle uimaan ja jäätelön ostoon saapuneet Kari ja
Terttu lastenlapsiensa kanssa
olivat yllättyneitä huomatessaan tapahtuman.
Terttu harmitteli naureskellen, että olisi pukeutunut
toisin jos olisi tiennyt kylätapahtumasta.
Utajärvellä
on noin tuhat mökkiä, mutta
vain noin 700:lle on kunnassa osoitteet. Näiden kolmensadan mökkiläisen toivotaan
ilmoittavan osoitteensa kunnan palvelupisteeseen.
Juorkunasta olivat saapuneet paikalle Aune ja Lauri
Pelkonen. Mökkiä rakennettiin vuodenpäivät ja vappuna 1989 muutettiin uuteen
mökkiin sisälle.
Vakituinen asuinkunta on Kempele. Mökkillä viihtymiseen on
paljon vaikuttanut paikallisten asukkaiden ystävällisyys ja auttamisen halu. Lauri kokeekin saaneensa paljon
mökkiläisenä. Hän on mukana mökkiläistoimikunnassa
ja myös Juorkunan kyläseurassa.

teksti:
Marjo Niskakangas ja
Anna-Liisa Valtanen
kuvat: Marjo Niskakangas

Mökkiläistoimikunnan terveisiä tuomassa Seija Leskelä (vasemmalla edessä), takana punapukuinen naishenkilö
on kunnan hyvinvointivastaava Hannele Karhu, joka ajoi paikalle kunnan uudella sähköpyörällä. Miehet ovat mökkiläistoimikunnan jäseniä.

Kuva kilpailupaikalta. Vasemmalla on punapuseroinen ja vaaleatukkainen nainen, kansanedustaja Tytti Tuppurainen. Hän arvuutteli käpypussissa olevien käpyjen lukumäärää. Monet jonottavat tikanheittovuoroaan.

Koiraharrastajat vanhalla torilla

Mari ja leonbergin koira, Veera, torin avajaisisssa torilla, rattaissa kyydistä nauttimassa Leo Juntunen.

Vuoden kohokohta tulossa! Koirien Match show
-näyttely järjestetään 28.6. vanhalla torilla yhdessä Utajärven ratsastajien kanssa.
Muutaman vuoden toiminut
yhdistys, Utajärven koiraharrastajat ry, sai uutta vireyttä
toimintaansa uusien aktiivisten jäsenten myötä. Kevään
aikana onkin laitettu hihat
heilumaan ja koiraharrastajat
ovat järjestäneet talven ja kevään aikana monenlaista toimintaa. Vuoden kohokohta on tulossa. Koirien Match
show näyttely järjestetään
28.6. vanhalla torilla yhdessä
Utajärven ratsastajien kanssa. Molemmat yhdistykset
ovat keränneet palkintoja lahjoituksin lähialueen yrityksiltä, joita onkin saatu erittäin
runsaasti. Kiitos heille! Näyttelyyn toivotaan osallistujia
myös Utajärven ulkopuolelta.
Koiraharrastajat kokevat

ongelmana sopivan harrastuspaikan puutteen Utajärvellä. Keväinen kokoontuminen
koirapuistoon osoitti, että se
ei sovellu tällä hetkellä koirien koulutuskentäksi eikä oikein koirien ulkoilutukseenkaan.
Sijainniltaan se olisi hyvä
jos pohjan saisi sellaiseen
kuntoon, että siinä voisi pitää vaikka koulutuksia. Tällä hetkellä koirapuisto kasvaa
pajuja. Siellä on myös puiden
kantoja ja paikka on hyvin vetinen.
Koiraharrastajat ovat valmiita tekemään talkootyötä,
mikäli materiaaleihin saataisiin jostakin avustusta. Tarkoitus on laatia suunnitelma
koirapuiston kunnostamises-

Valkoinen maremmano -abruzze Ella-junior kävi saamassa
näyttelyharjoitusta Oulun kansainvälisessä
koiranäyttelyssä 17.5.2014.
Koiraa esittämässä Mari
Salonen, koiran omistaa
Riika Juntunen.
ta. Yhdistys on facebookissa.
Kesäkauden
avajaisissa 21.5. valjaissa oleva leonbergin koira, Veera, veti lapsia kärryillä. Koiran omistaa
Mari Salonen.
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Jäähallia korjataan elokuussa 2014 ja Kivi- ja hyvinvointimessut järjestetään nuorisotalolla. Kuvassa
nuorisotalo on keskellä oleva tiilirakennus.

Kivi- ja hyvinvointimessut elokuussa
Utajärven kunnan suurin tapahtuma Kivi- ja hyvinvointimessut järjestetään jälleen 16.–17.8.

Tämän vuoden kivi- ja hyvinvointimessuja
koordinoi Sirpa Komminaho, tuttu
kasvo Utajärven Yrittäjistä.
Messupaikkana on Utajärven
Nuoriso- ja liikuntatalo, sillä viimevuotinen pitopaikka,
jäähalli, on remontissa.
Yrittäjien yhteistyökumppaneina tapahtumassa toimivat Utajärven kunta, Utajärven Osuuspankki, Kinnusen
Mylly Oy ja Utajärven alakyläläiset ry. Kivi- ja hyvin-

vointimessujen lisäksi samaan aikaan messualueen
välittömässä läheisyydessä
pidetään Maa- ja Kotitalousnaisten Lähiruokatapahtuma
sekä niin kutsuttu rompeto-

ri. Messujen ohjelmistossa
on luvassa muun muassa luentoja, esittelyjä ja musiikkia sekä erityisenä houkuttimena Timo Taikuri, joka on
menossa mukana koko ta-

pahtuman ajan lasten ja lastenmielisten iloksi.
– Viime vuonna messut
järjestettiin ensimmäistä kertaa pitkän tauon jälkeen, ja
palaute sekä yleisöltä että

näytteilleasettajilta oli erittäin positiivista. Messuvieraita kävi paikanpäällä noin
750, ja tietysti nyt toivotaan
vähintäänkin samanlaista kävijämäärää. Työtunteja näin

suuren tapahtuman järjestämiseen uppoaa reilusti, suuri
kiitos kaikille talkoolaisille jo
näin etukäteen, Komminaho
kommentoi.

Utajärven Yrittäjät on vetovastuussa tämän vuoden
Kivi- ja hyvinvointimessujen järjestämisessä, mutta onneksi apua saadaan
monilta yhteistyökumppaneilta. Viime vuoden messujärjestelyjen taustalla
oli Humanpolis Oy:n hallinnoima VIEHE Oulujoki
-hanke.

Taiteen hankinta
Kunnan
taloussuunnitelmassa on varattu määräraha
Utajärven historiaa kuvaavan taideteoksen hankintaan.
Teoksella juhlistetaan kunnan juhlavuotta 2015.Teoksen sijaintipaikka olisi koulukeskuksen ja Salen välinen
tontti, joka toimii puistoalueena. Luonnossopimus on
tehty iiläisen kuvanveistäjän
Sanna Koiviston kanssa.
Utajärven entiselle torille pystytettiin 1986 Risto Saalastin tekemä Roomari-patsas, jolla kunnioitetaan
roomarien ammattikuntaa.
Roomari on nimitys, jota käytettiin lossin kuljettajasta.

Utajärven Roomari- patsas on vuodesta 1986 katsellut Oulujoelle lossirannan suunnasta.

Liitto-lehti, lauantaina elokuun 3. pnä 1946:

Utajärvellä poimittu hilloja
monen miljoonan arvosta
”Hilloja on Utajärven
Osuuskauppa
ostanut
tänä kesänä yli 3 miljoonan markan arvosta ja
maksanut niistä 100 – 105
mk kg. Lisäksi on paikka-

kunnalla liikkunut useita
muitakin hillanostajia.
Kun hillat näistä puolin
alkavat vanheta, on mainittu liike nyt lopettanut
hillan ostot.”

Koivikossa lastataaan hillasatoa autoon. Kuvassa oik. Juho ja vas Martti Pyykkönen.
Kuva Särkijärveltä Koivikosta vuodelta 1959 tai 1960, Iida Karvosen albumi
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Vanhajoen niittyä

Niittymatkat ja niittyjen teko
Anna Moilanen on syntynyt
Särkijärven Jokikylässä Polven talossa 1920-luvulla. Hän
kertoo olleensa niityllä isänsä mukana 9 - 10 -vuotiaana.
Marttisjärven lähellä Kalasuolla oli Polven oma niittypalsta ja Kalaojan varressa oli
Hautalan niitty, jota háutalaiset itse eivät enää tehneet.
Matkaa jo suoraa tietä pitkin kertyy noin 20 km ja pu-

roissa on paljon pieniä mutkia, matkaa oli veneellä
paljon enemmän. Hautalan
niittyjä he tekivät viimeksi.
Rukoja tehtiin ja takkavitalla kannettiin latoon tai suovaan. Ladossa siellä yövyttiin. Niittymatkat kuljettiin
veneellä. Särkijokea pitkin
päästiin kotirannasta Taikinaiseen lahteen ja sitten Kivijokea pitkin Kivijärvelle ja

siitä edelleen Kokkojokea pitkin Pikku- Ruohoselle ja sieltä Marttisjokea pitkin Marttisjärvelle ja Leväjoelle, jonka
haara Kalaoja on. Siinä Kalaojan vieressä on myös Kalasuo. Keittopata kuljetettiin
mukana.
Heillä oli syksyllä teurastettua ja palvattua lihaa eväänä. Ongella saatiin myös kalaa. Isä keitti ruuan ulkona
kivillä. Tuohikontissa oli tavarat; suolaa oli tuohesta tehdyssä suolakopsassa,
myös kahvia ja sokeria sekä
voi tuohesta tehdyssä voirasiassa. Riukuvarsisaappaat
oli jalassa. Lisäksi Anna kertoo, että heillä oli niin vähän
omaa väkeä, jouduttiin haravamies ja joskus niittomieskin palkkaamaan heinäkuun
alussa Puolangan markkinoilta. Haravamies oli Mikkeliin eli lokakuun alkuun
asti töissä.

Kankaan niityt
ja niittysauna

Ahti Tomperi kuvassa ja saunalta löytynyt koksari eli pirunnyrkki.

Vahajoki, Kapelon suunnassa.

Linda Parkkinen on syntynyt
1930-luvulla Juorkunan Kankaan talossa. Hän muistaa,
että niittyjen teko aloitettiin
heinäkuun alkupuolella ja 2
– 3 viikkoa niitä tehtiin. Linda kertoo kuinka hänen oli
päästävä mukaan, kun Toivo, Tauno, Antti ja Anja lähtivät isän kanssa niitylle. Hän
oli silloin 9-vuotias.

Hän ei halunnut jäädä äidin kanssa kotiin. Viikatteen terät olivat omassa nipussa. Heillä kotona oli oma
paja, jossa isä teroitti ja liitti omat viikatteet. Linda oli
ollut monta kertaa palkeita polkemassa. Linda kertoo,
että haravat olivat jo valmiina niittysaunalla, mutta pihlajaa otettiin piikkiaineeksi
mukaan. Kankaan niittyjä oli
Vanhajoen varressa Kapelon
järvestä Nuorittaa kohti.
Matkaa kotoa Kankaasta Kapelon taloon on 15 km.
Ensin mentiin Lapinniemeen
eli Männikköön asti polkupyörillä ja siitä käveltiin Hietaselän pitkospuut, Lapinselkä- Korpimaa Reppu oli
tai tuohikontti ja piimäleili. Nahkakengät tervattiin.
Evääksi otettiin kuivaa lihaa, maitoa ja piimää, jauhoja, rieskaa ja roppaa tai oikeata voita ja kuivaa leipää.
Kun päästiin perille, kierreltiin ja kolisteltiin, että
käärmeet meni pois, mutta
kyllä käärmeitä nousi siitä
huolimatta joskus takkavitassa selkään. Ruokalepo kuului
niityllä asiaan. Heinät haravoitiin juotiksi eli luolle, josta
tehtiin rukoja yöksi, ettei yökaste niitä kastele. Aamulla
rukoja vielä leväytettiin, jos
eivät olleet tarpeeksi kuivia.
Viikko oltiin ja lauantaina
tultiin kotiin ja maanantaina

Eräoppaat Raija ja Ahti Tomperi
lähdettiin uudestaan. Niittysaunan vieressä oli hyvä hillikko, josta syötiin, mutta ei
sieltä kannettu kotiin, koska
hilloja oli lähempänäkin. Vähintään kaksi viikkoa tehtiin.
Vanhaojan varressa oli
hyvä heinä. Isä kävi tammeamassa puron, että vesi nousi
ja sitten heinä kasvoi. Tammi
purettiin muutamaa viikkoa
ennen niitylle menoa. Saraheinää tehtiin, mutta ei jäkkiä. Heinät kannettiin takkavitalla ja laitettiin suoviin.
Kierän aikana ennen kuin
tuli paljon lunta, tuotiin heinät kotiin.

Kirjoittaja oli keväällä
Tomperin Raija Ahdin kanssa Vanhaojan varressa, mutta Hillatien kautta ajettiin
autolla melkein nurkille. Käveltiinkö edes kahta kilometriiä, kun Lindan mainitsema niittysauna ja keittokivet
löytyivät, vaikka sauna onkin
maatumaan päin. Linda arveli, että siitä ei olisi enää mitään jäljellä. Vanhaojan varsin näytti edelleen kasvavan
runsaasti heinää.

Anna-Liisa Valtanen

Kankaan niiittysaunan kynnyksellä istumassa Anna-Liisa Valtanen.
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Lepolan Elsan pyykkitupa ja pumppurannan hyppytorni
Viime kesän numerossa kaipailin lisätietoja pumppurannasta. Sakari Oilinki, jonka lapsuuden koti Salmela sijaitsee
aivan Pumppurannan vieressä, lähetti sähköpostia ja kertoi
uimarantaan ja pumppurakennukseen liittyviä tietoja. Oilinki kertoo, että heidän puolella pumppuhuoneen seinästä
noin puolen metrin korkeudessa tuli ulos höyryputken pää,
jonka höyryssä oli tapana lämmitellä uinnin välillä ja kilpailla siitä, kuka sen lähimpää uskaltaa ohittaa.
Uimakoulu oli oleellinen

osa rannan elämää ja Pumppurannassa oli myös hyppytorni
yhden metrin ponnahduslautoineen ja kolmen metrin hyppytasoineen. ”Uimamaisterin
tutkinnon suorittamiseen korkeus ei riittänyt, mutta kandin
paperit sillä irtosi.” ja vieläkin
hänellä muistuu mieleen hokema ” yks kaks kolme, istu isän
polvelle, äiti sanoi älä istu, isä
sanoi istu vaan” ja sitten mentiin umpisukkeluksiin koko
porukka.
Oilinki kertoo, että sotaajan junaliikenteen varmistamiseksi eli höyryveturien

tarvitseman vedensaannin turvaamiseksi asetettiin pumppuhuoneen lähelle ajoittain
kiväärivartio. Ilmahälytyssireenin ulvoessa meillä painuttiin pirtin lattialuukusta kellariin pommisuojaan.
Lasten mielestä oli ollut erityisen jännää istua pottulaarissa kynttilän valossa ja yrittää
kuulostella lentokoneen ääntä.
Sodan jälkeen Salmelan pellolla nykyisen Tonttitien kohdalla on ollut monta pommikuoppaa haittaamassa heinäntekoa.
Hän ei ole varma oliko vihollisen tarkoitus osua pumppu-

Lepolan Elsan sauna, joka toimi aikoinaan monien kyläläisten pyykkitupana. Oikeassa kulmassa näkyy
pumppurakennus, josta höyrykoneella pumpattiin vettä rautatien
vesitorniin ja edelleen vetureihin.

huoneeseen, vesijohtoon, vesitorniin vai rataan.
Dieselveturien käyttöönottoon loppui Pumppuhuoneen höyrynkehittäminen ja
uimarannan käyttö loppui
joen tuhoamiseen Utasen alakanavalla. Lopuksi Sakari Oilinki kertoo muiston Lepolan
Elsasta. ”Elsa oli kylän suosittu joulupukki. Aattokierroksen
päätyttyä hän osallistui kutsuttuna toisen yksinäisen, Kolehmaisen Heikin kanssa meidän
jouluaterialla. Heikin räätälinmökki sijaitsi Salmelaa vastapäätä.”
Elsan pyykituvasta kertoo Simo Siira, joka on Lepolan talon nykyinen omistaja: ”
Tämä sauna on se alkuperäinen Elsan sauna, jossa on ollut
pyykkitupa. Sisällä on edelleen
suuri muuripata, jossa vettä
lämmitettiin.”
Simo Siira on laittanut saunaan uuden vesikaton, joten
rakennuksen elämä voi jatkua
vielä pitkälle tulevaisuuteen.
Elsan talo on rakennettu vuonna 1927. Talon alakerta on hirsistä ja toinen korotettu kerros
on lautarakenteinen. Elsa piti
talossa myös vuokralaisia.

Anna-Liisa Valtanen

”Liike on Lääkettä” - kampanja
11.6-12.9.2014

Utajärven Kivi- ja
Hyvinvointimessut
www.yrittajat.fi/pohjoispohjanmaanyrittajat

la-su 16-17.8.2014 klo 10-18
Nuoriso- ja liikuntatalo Utajärvi

Oheistapahtumana
Maa- ja Kotitalousnaisten
Lähiruokatapahtuma ja Rompetori
messualueen vieressä.

Mukana mm. Taikuri Timo Kulmakko
ja Utajärven puhallinorkesteri

Messupaikan varaukset ym. yhteydenottamiset
Sirpa Komminaho puh. 040 530 7399
utajarvenmessut@gmail.com

Järjestää Utajärven Yrittäjät ry
yhteistyössä Utajärven kunta, Utajärven Osuuspankki,
Kinnusen Mylly Oy ja Utajärven alakyläläiset ry.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

Kerää vähintään kolmen hengen joukkue, missä jokainen voi liikkua
mieluisimmalla tavalla. Lajeilla on kerroin, millä kuljetut kilometrit tai
liikutut tunnit kerrotaan, niin, että saadaan lajeista tasavertaisia.
Lajit ja kertoimet:
pyöräily = 1, rullaluistelu-/hiihto, potkupyöräily = 2,
juoksu, kävely, sauvakävely, soutu = 3,
uinti/vesijuoksu = 20, joukkuepelit= 12/1h

Ilmoittautuminen nuoriso- ja liikuntatalolle,
missä yhteydessä saat osallistujille km-lapun.
Tiedustelut/ilmoittautumiset arkisin klo 15-20 p. 050-4437582.
Voittajajoukkue palkitaan ja kaikkien viimeistään 19.9.2014 km-lapun palauttaneiden kesken
arvotaan 200€ lahjakortti lenkkeilyvarusteisiin urheiluliikkeeseen.
Osallistujia suositellaan käymään kampanjan alussa 11.6 ja viikolla 38 ilmaisessa inbodykehonkoostumusmittauksessa, jotta nähdään mitä tuloksia on kampanjan aikana tullut.
Järjestää Utajärven kunta/ liikuntatoimi.

Yleisurheilu- ja maastojuoksukisat Utajärven kesässä:
4.8

keihäs isommilla ja pituus pienemmillä, kaikilla 100 m
(urheilukenttä)
11.8 kuula isommilla, pallo pienemmillä, 60 m pienillä 400 m isoilla
(urheilukenttä)
18.8 korkeus ja pituus isoilla, korkeus ja 40 pienillä
(urheilukenttä)
25.8 maastojuoksumatkat tämän linkin takana
http://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=12635
(kirkonkylän valolatu)
Järj: Utajärven Urheilijat yleisurheilujaosto ja liikuntatoimi
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RP-Koneet Ky:n Skaala -tuotemerkki
saanut vakaan jalansijan markkinoilla
Utajärven Yrittäjät ry palkitsi vuoden 2013 yrittäjäksi RP-Koneet Ky:n. Yrittäjänä toimii utajärvinen Jaakko
Laitinen. RP-Koneet Ky alkoi metallituotteita tilauksesta valmistavana konepajana
vuonna 1999.
Toistakymmentä vuotta
kestäneen taipaleen aikana
RP-Koneet on kehittynyt laitevalmistajaksi, joka valmistaa itse suunniteltuja tuotteita. Esimerkiksi vuonna 2011
rekisteröity
Skaala-tuotemerkki on löytänyt vakaan
jalansijan markkinoilta. Skaalan tuotteisiin kuuluu muun
muassa erilaisia maanrakennukseen ja kiinteistöhuoltoon
liittyviä laitteita, kuten erilai-

sia lumiauroja, luiskakauhoja
ja kaapeliauroja. RP-Koneet
valmistaa myös maatalouspuolelle Matti-tuotemerkkiin
kuuluvia perävaunuja, mutta
niiden valmistus on ollut lähivuosina vähäisempää.
– Kilpailu maatalouspuolella on kovaa ja maatilojen
määrä laskee, se on tietysti
vaikuttanut valmistukseen.
Skaala alkaa olla yleinen
merkki, jota näkee tuon tuostakin vilahtavan katukuvas-

sa, kertoo Laitinen.
RP-Koneet Ky työllistää
kahdesta viiteen työntekijää.
Kiireisin aika on syksyllä, jolloin tulevan talven lumiauroja tehdään.
– Olen otettu myönnetystä vuoden yrittäjä palkinnosta. Onhan se aina kiva, että
omasta työstä saa tunnustusta. Tässä sitä on yritetty
pysyä kehityksessä mukana
ja kasvaa parhaan mukaan,
kiittelee Laitinen.

Utajärven Yrittäjät ry palkitsi Jaakko Laitisen vuoden
yrittäjänä. Laitinen on itsekin yrittäjien toiminnassa aktiivisesti mukana, ja kannustaa muitakin yrittäjiä liittymään mukaan joukkoon.

Utajärvellä
perheolympialaiset

Perheolympialaiset Vesaisten Pohjois-Pohjanmaan
perheleirillä. Vasemmassa laidassa on Anni Paavola.
Crocsia heittää (edessä) Maijan siskon tyttö, muhoslainen Noora Luhtasela ja sitten tj Katja Koivukoski ja hänen tyttärensä Petra Koivukoski Oulusta. Kuva: Maija Paavola.

Särkijärven kesätapahtuma
12.7.2014
- Rauhalassa myydään irtaimistoa alkaen klo 9.00.
- Särkijärven ympärijuoksuun osallistuvat
lähetetään matkaan klo 11.00 Särkijärven koululta.
- Sarjat: lapset, nuoret, miehet ja naiset.
Lapset nuoret ja ikämiehet n. 3 km.
Palkintona pokaalit.
- Kyläpäivän ohjelmassa koululla on mm.
tikanheittoa ja saappaanheittoa sekä
lapsille valokuvasuunnistusta.
Hyvät palkinnot.
- Yhdessäolo kyläpäivän merkeissä päättyy klo 14

Perheolympialaiset kisataan
Utajärven urheilukentällä tai
sadesäällä Utajärven liikuntatalolla sunnuntaina 29.6.
klo 13:00 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa klo 12:30.
Perheolympialaisissa perheessä täytyy olla vähintään
1 aikuinen tai isovanhempi
sekä vähintään 1 lapsi. Perhekoossa maksimimäärää ei
ole. Perheolympialaisten lajit
ovat croksinheitto, tarkkuusheitto, vauhditon pituushyppy ja pussihyppely.
Koko perhe kisailee jokaisessa lajissa. Esimerkiksi
croksin heitossa ensimmäinen perheen jäsen heittää lähtöviivasta niin pitkälle kuin
croksi lentää. Mihin croksi
tipahtaa, niin siitä kohdalta
joukkueen seuraava perheen
henkilö jatkaa heittämistä.
Joukkueen yhteispituus jaetaan joukkueen lukumäärällä, jolloin saadaan perheen
laji tulos.
Kaikkien lajien suorituksen jälkeen, lasketaan kaikki
lajien sijoituksen yhteen, jolloin saadaan tietää kuka perheestä voittaa. Jokainen kilpailija palkitaan sekä kolme
parasta perhettä palkitaan yllätyskassilla. Paikan päällä
on myös kioski. Kotiseutuviikolla perheolympialaiset järjestävät Utajärven Vesaiset ry
ja Utajärven Urheilijat ry.

Utajärven Vesaiset 40 vuotta
Lapsi- ja perhejärjestö Utajärven Vesaiset vietti 40-vuotisjuhlaa
seurakuntatalolla huhtikuun 13. päivänä.
Juhlien suunnittelu oli alkanut jo kaksi vuotta aikaisemmin. Utajärven Vesaisten
perustava kokous on pidetty 25.3.1973 ja osasto on rekisteröity 8.4.1974, jonka perusteella juhlat pidettiin tänä
vuonna.
Puheenjohtaja Maija Paavola ja sihteeri Eija Körkkö
ottivat vastaan onnittelut.
Juhlapuhujana oli Vesaisten Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mirja
Vehkaperä. Lapset keskittyivät hyvin, kun heille virallisenohjelman alussa jaettiin
hattarat. Lasten näköisen juhlasta teki myös juhlan nuori juontaja, 11-vuotias Janina Pekkala. Lauluesitysten
ja yhteislaulun lisäksi lapsia
viihdytti Rami-taikuri.
Hallituksen jäseniä muistettiin
hopeisilla
ansiomerkeillä ja viirillä sekä
perustajajäsenille jaettiin vesaistauluja.
Ensimmäiseen
johtokuntaan v. 1973 oli valittu Hanna Aitta, Paavo Kurttila, Väinö Lotvonen, Saka-

ri Sipola, Sinikka Kiviharju
(nykyisin Karhu), Aila-Liisa Merilä (nykyisin Laurila)
ja Erkki Räisänen (edesmennyt). Vesaismuistoja nousi
esille valokuvia ja lehtileikkeitä katseltaessa. Esillä oli

historiikki, lista puheenjohtajista, vanha kännykkä, vanhoja esitteitä ja utajärveläisen
Julianna Räisäsen joulukortti.

Maija Paavola

Utajärven Vesaisten 40-vuotisjuhlan juontaja Janina
Pekkala

Maija Paavola

Retki Raatteentielle
la 2.8.2014
- Hinta 30 euroa sisältää oppaan palvelut
ja ruokailun Raatteenportissa
- Lähtö Utajärven uudelta torilta klo 9.00
ja Puolangantien varresta otetaan kyytiin.
Särkijärvellä Rauhalasta jatketaan klo 10.00
- Paikkoja on vielä vapaana
Retki on kaikille avoin
Ilmoittautuminen
Anna-Liisa Valtaselle
s-posti: annaliisa.valtanen@gmail.com
puh. 045-8554800 tai
Risto Juntuselle
s-posti: risto.juntunen@utajarvi.fi
puh. 044-500 5970

Utajärven koululaiset lauloivat Utajärven Vesaisten juhlissa. Kuva: Maija Paavola.
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Utajärvi-Info
SIJAINTI Utajärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan
maakunnassa. Kunnassamme asuu 2995 ihmistä.
Kunnan pinta-ala on 1736,23 km², josta 63,67 km²
on vesistöjä. Väestötiheys on 1,74 asukasta/km².

Tervetuloa

Utajärvelle onnistumaan!
Utajärven yritystoiminta on
kehittynyt monin tavoin viimeaikoina. Utajärveltä ruokitaan jo suuri osa PohjoisSuomen asukkaista. Tämä on
mahdollista erityisesti Kinnusen Myllyn jauhoilla ja
Pottumiehen perunoilla, vihanneksilla ja juureksilla. Lisäksi Pipe Lifen muoviputkitehdas herättää ansaittua
kunnioitusta valtatie 22:ta
ajavia. Kuntoilua, palvelua ja
hemmottelua haluavat ovat
tervetulleita Rokuan Health
& Spahan kylpemään ja uimaan.
Matkailu on Rokua Geoparkin myötä nopeasti nouseva toimiala Utajärvellä.
Oulujokivarren matkailu on
saanut uutta ilmettä. Oulujokivarren juhlat erilaisissa
kohteissa ovat Oulujoen tavaramerkki. Korkeatasoista
majoitus- ja ravintolatoimintaa on muodostunut moniin
paikkoihin jo perinteisen Merilän Kartanon lisäksi. Juor-

kunan Rekihovin ja Rokuanhovin yrittäjyydestä syntyy
pian kova kilpailu kun suurkaupunkien turistit löytävät
luonnon rauhan Utajärveltä,
upean suoluonnon sekä Kiiminkijoen melonta-, veneily-,

malaitoksen läheltä. Yli 130
hehtaaria
teollisuusalueen
ympärillä olevaa maata voidaan ottaa nopeasti käyttöön
yrityspalvelujen säestämänä
miltei toimialasta riippumatta. Utajärven Yrityspuisto

100/100 Megan tietoliikenneyhteydet
ovat suuri etu Utajärven yrityksille!
kalastus- ja retkeilymahdollisuudet kuvauskohteineen.
Oulujokivarren laadukkaiden Geopark-kohteiden palvelut tunnetaan jo ympäri
maailmaa.

130 ha tilaa yrittää
Utajärven Yrityspuisto Oy
palvelee suuriakin yrityksiä.
Rautateitä tarvitsevien suuryrityksien tarpeita ajatellen
on Utajärven kunta hankkinut riittävästi hyvää rakennusmaata valtatie 22:n
ja rautatien välistä vesivoi-

neyhteydet ovat Utajärven
suuri vahvuus. Lisäksi sähkön toimitus Mustikkakankaan teollisuusalueelle on
jo pitkään ollut niin varmaa
kuin se Suomen vesivoimalaitokselta vain voi olla. Sähkö johdetaan suoraan voimalaitokselta teollisuudelle.
Muoviteollisuus on ollut tästä ominaisuudesta erittäin
tyytyväisesti.

Oy tekee sopimukset alueiden käyttöönotosta ja auttaa
mahdollisesti tarvittavista tukitoimista.

Puunjalostukseen
ja biotalouteen
uusia tuulia

100/100 Megan
valokuituyhteys

Utajärvellä
kunnioitetaan
puunjalostusta ja kaiken aikaa on meneillään monia erilaisia kehityshankkeita puutuotannon
uudistamiseksi
ja monipuolistamiseksi. Samoin muu biotalous on kokemassa nopeita kehitysaskelia
ajassa kiihtyvän askelluksen
mukana.

Utajärven teollisuusalueen
vahvuudeksi ensi syksynä tulee alueelle jo tilattu 100/100
megan valokuituyhteys, joka
rakennetaan niin, että tarvittaessa nopeus voidaan nostaa helposti 1000/1000 megaan.
Tämän jälkeen tietoliiken-

TERVETULOA UTAJÄRVELLE ONNISTUMAAN !
OTA YHTEYS Asko Merilään, tj. Utajärven Yrityspuisto Oy, kej. Utajärven kunta, HT,
puh. 0500298042 • asko.merila@utajarvi.fi • www.utajarvi.fi

UTAJÄRVEN KUNTA JA YRITYSPUISTO OY
etsivät välitettäväksi TILATUKIOIKEUKSIA alueemme maatilayrityksille.
Utajärvellä ja Oulujokivarren kunnissa
on voimakkaasti kehittyviä maatiloja,
jotka haluaisivat ostaa TILATUKIOIKEUKSIA niiltä jotka ovat luopumassa viljelys-

tä ja haluaisivat saada niistä rahaa.
OSTAJIEN JA MYYJIEN YHTEEN SAATTAMISEKSI otamme mielellämme vastaan
tietoja myyjistä ja ostajista. Tarvittavat

päätökset tekee Utajärven Yrityspuisto
Oy:n hallitus. Autamme mielellämme
kauppakirja-asioissa ja tarvittavien liitteiden hankkimisessa myyjien puolesta.

Ota yhteys: kehitysjohtaja ja toimitusjohtaja Asko Merilä p. 0500 298 042
sähköposti: asko.merila@utajarvi.fi , postiosoite PL 18, 91601 Utajärvi

LAATU Utajärven kunnan koko toimintajärjestelmä
on rakennettu ensimmäisenä Suomessa ISO9001
-laatujärjestelmän mukaisesti.
YMPÄRISTÖ Rokuan laaja Natura-alue ja sen ympäristöjärjestelmä takaavat loistavat puitteet virkistäytymiselle ja rentoutumiselle. Nauttia voi myös
Oulujoesta ja Kiiminkijoesta sekä laajoista suojeluja erämaa-alueista.
KEHITTÄMINEN Kehittämismyönteisyys on sisältynyt kunnan arvoihin vuodesta 1991 lähtien. Innovatiivisuus, ennakkoluulottomuus ja suunnitelmallisuus
sekä elinkeinojen, että asumisen kehittämisessä
ovat Utajärven vahvuuksia.
REILU KAUPPA Utajärven kunta sai joulukuussa
2004 ensimmäisenä kuntana Suomessa oikeuden
käyttää Reilun kaupan kunta -titteliä. Kunnan järjestämissä tilaisuuksissa käytetään Reilun kaupan
tuotteita sekä edistetään Reilun kaupan tuotteiden
käyttämistä.
Perustietoa kunnasta
- Väkiluku 2957 (31.12.2011)
- Pinta-ala 1738 km² (vert. 9 Helsinkiä tai
6 Oulua mahtuisi Utajärven alueelle)
- Perustamisvuosi 1865
- Veroprosentti 19,5
- Maan parhaat aluepoliittiset edut
- EU 1-tukialue
- Kansallinen 2 tukialue
- Nimikkokasvi: Palleroporonjäkälä
- Nimikkoeläin: 22-pistepirkko
Utajärven kunta kuuluu
- Pohjois-Pohjanmaan liittoon
- Oulunkaaren kuntayhtymään
- Limingan kihlakuntaan
- Oulun käräjäoikeuteen
- Oulun verotoimistoon
- Oulun maaseutukeskukseen
- Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskukseen
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen maaseutu
palvelut,työvoimapalvelut, yrityspalveluyksikkö,
teiden kunnossapito, ympäristöasiat
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin
Sijainti: Ouluun n. 60 km, Kajaaniin n. 120 km

KIINTEISTÖ OY JÄRVENNEIDON,
KIINTEISTÖ OY MÄYRÄN
JA UTAJÄRVEN KUNNAN
JULKAISEMA ASUMISEN
ERIKOISLEHTI KESÄKUU 2014
JAKELU n. 75 000 KPL

Hyvä Elämä
ellä
Utajärv

Julkaisija:
Kiinteistö Oy Järvenneito,
Kiinteistö Oy Mäyrä ja
Utajärven kunta
Vastaava toimittaja:
Anna-Liisa Valtanen
Toimittajat:
Heimo Turunen/VKK-Media Oy
Sivunvalmistus:
Eila Lahtinen/VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani
Hyvä Elämä Utajärvellä 2014
on luettavissa:
www.vkkmedia.fi
(klikkaa yläpalkista ”Lehdet”)

Naapurikunnat:
Muhos, Pudasjärvi, Oulu, Puolanka ja Vaala
Kivipuisto on utajärvellä
valtatie 22:n vieressä.

• toimitilat
• yrityspalvelu
• yritysneuvonta
• tontit

Teollisuuden ja elinkeinojen kehittämisyhtiö

UTAJÄRVEN YRITYSPUISTO OY
Laitilantie 5, 91600 Utajärvi

Kysy vapaita yritystiloja toimitusjohtajalta!

Hyvä yrittää ja
tehdä Utajärvellä!

Tuemme alkavien yritysten ja jo toimivien yritysten toimintaa ja kehittämistä

Utajärven kunta
www.utajarvi.fi
Utajärven Yrityspuisto Oy
Toimitusjohtaja Asko Merilä, puh. 0500 298 042, asko.merila@utajarvi.fi
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Isännöitsijä Sanna Valtanen puh. 050-592 7307
sähköposti: sanna.valtanen@utajarvi.fi
Lomake asunnon irtisanomiseksi on tulostettavissa samasta
osoitteesta ja palautetaan kunnan yhteispalvelupisteeseen,
jossa siihen tehdään vastaanottomerkintä.
Irtisanomisaika on yksi kuukausi, joka on ilmoituksen jättökuukautta seuraava kuukausi. Irtisanomisaika perustuu huoneenvuokralakiin.
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a 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Hintoihin sisältyy alv. 24%

KUNNAN VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
siirretään väliaikaisesti
helimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min
kunnanviraston
päätyyn.
nt/puhelu
+ 17,17 snt/min.
Hintoihin sisältyy alv. 24%
Asiakirjat pidetään yleisesti
nähtävänä ko. ajan kirjastossa.

-

Karitsanlihaa
suoramyyntinä.
Toimitus myös Ouluun.

Riitta Mustonen
Oulujoen Karitsa

Varaa ensi kesän maisemanhoitajat!

Utajärvi

Oulujoen Karitsa p.045-6781667

- Fysioterapia
- Jalkaklinikka

MERILÄN
KARTANO

- Kuntosali
- LPG-hoidot

Vanhatie 29, 91600 UTAJÄRVI
puh. (08) 542 2541, 0400 917 218

MAAPERÄTUTKIMUKSET JA
JÄTEVESISUUNNITELMAT
AMMATTITAIDOLLA
PUHELIN: 040 142 4146
S-POSTI: INFO@INTOVA.FI
WWW.INTOVA.FI

Laajakaistaverkon rakentaminen
etenee Utajärvellä vauhdilla.
Älä nuku onnesi ohi - ota kiireesti yhteyttä!

pe-la 4.-5.7.2014 Pudasjärven torilla
Markkinamyyjiä yli 100, käviöitä odotetaan yli 10 000, monipuolista markkina ohjelmaa.
Markkinatanssit Jyrkkäkosken tanssilavalla pe 4.7. klo 21 tanssiorkesteri Channel Four.
PS. Uutena heinäkuussa keskiviikkoisin naistentanssit alk. 9.7.

JENNI
AN
JAAKKOL
TI
KONSERT

!
N PÄÄSY
ILMAINE
LOA!
TERVETU

Markkinapäivinä
pudasjärveläisissä
yrityksissä
monenlaisia
markkinatarjouksia
- kannattaa poiketa!

Su 27.7. Kyläkirkko
Naamankylän
kylätalolla klo 13.

To 7.8. Sävelhartaus
kirkossa klo 19.

PUDASJÄRVEN MARKKINAT

hti

Su 20.7. Kyläkirkko
Sanginkylän Valkeisjärven
rannalla klo 13.

Su 3.8. Erämaakirkko
Juorkunassa Kirkaslammen
rannalla klo 13,
sadesäällä porokämpällä.

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme. Myös valokuvauspalvelut.
VKK-Media Oy • Puh. 0400 385 281 • vkkmedia@vkkmedia.fi

pe 4.7.
torilla.
klo 18.30

Mari Mikkonen, p. 050 566 2194
www.utakuitu.fi

p.045 678 1667
Myös teuraskuljetukset

www.merilankartano.com

KidSing tä

seurakunnan
kesätapatumia
Su 29.6. Messu
kirkossa klo 10.
Saarna nimikkolähetti
Mikko Pyhtilä Tansaniasta.
Tiekirkon avaus.
Kirkkokahvit kirkon pihalla.

Tonttikuja 2, 91600 Utajärvi

Puh. 5421 513, 040 7268 013

-

Asunnon avaimet luovutetaan lähtökatselmuksen yhteydessä
kiinteistönhoitajalle. Asunnon luovutuksen yhteydessä tehdään
kuntokortti, jonka asukas ja kiinteistönhoitaja allekirjoittavat.

MYYNTI,
MYYNTI,
YYNTI,
Laitinen 050 319 8244
RP-KONEET KY JA MARKKINOINTI, JaakkoPohjois-Suomi
VALMISTUS
Pohjois-Suomi
VALMISTUS
JA MARKKINOINTI,
ohjois-Suomi
MYYNTI,
Putaalantie 3, 91600 Utajärvi,
TI,
Kesäkahvila Tötteröbaari
Jaakko
Laitinen
050 319 8244
Jaakko
Laitinen
050
319 8244
RP-KONEET
RP-KONEET
KY KY
akko Laitinen 050 319 8244
Pohjois-Suomi
VALMISTUS
JAfax
MARKKINOINTI,
010 548 1444,
(08) 556 5606
s-Suomi
MYYNTI,
Torimakasiinissa on
Putaalantie
3, 91600
Utajärvi,
Putaalantie
3,
91600
Utajärvi,
www.rp-koneet.fi
Jaakko Laitinen 050 319 8244
RP-KONEET
KYfax (08) 556 5606
Laitinen
050
319 saakka
8244
Pohjois-Suomi
MARKKINOINTI,
010010
548 548
1444,
1444,
fax (08) 556 5606
avoinna
9. elokuuta
Puhelujen 3,
hinnat
ovat lankapuhelimesta
soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min ja matka
MYYNTI,
Putaalantie
91600
Utajärvi,
Jaakko
Laitinen
050
319
8244
www.rp-koneet.fi
www.rp-koneet.fi
puhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Hintoihin sisältyy alv. 24%

Yrittäjien oja
-arp
markkina sä
n
n
myy is
Pääpalkinto
Timpan Kurkihirren
hirsinen kesäkeittiö,
arvo 5500 €.
Arvan hinta 5 €.

Markkina puhelin
040 571 9237

Su 10.8. Messu
kirkossa klo 10.
Kirkkokahvit kirkon pihalla.
Tiekirkkotoiminta päättyy.
Su 24.8. Kyläkirkko
Ahmaksen Kalevalaisessa
perinnekylässä klo 13.
Utajärven kirkko ja
kotiseutumuseo
on tiekirkkona avoinna
29.6.-27.7. sekä 3.8. ja 10.8.
ti-pe klo 12-16
sekä su klo 11-16.

Hyvä Elämä
ellä
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SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ
Noudamme rautaromut,
maatalousromut ja autonromut
Meille voi tuoda romuakut
ja romurenkaita veloituksetta

nyt voit katsastaa autosi utajärvellä!

Utajärven Katsastus
• Katsastus • Rekisteröinti • Vakuutukset
Tervetuloa!

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Utajärvi

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto
OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Kysy lisää:

Konetien Katsastus Oy
Utajärvi Hiltulantie 2 • Puh. (08) 3117 171
Keskiviikkoisin klo 9.00-16.00

Markku Mustonen
Jukka Koistinen
Juha Moilanen

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

www.avainasemat.fi

tervetuloa
luontomatkailualueelle

BOBCAT -TYÖT
TELA- JA
PYÖRÄALUSTAISILLA
KONEILLA

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

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

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

Utajärvellä ja
lähikunnissa

LVI ja Kone
Hartikka

SÄHKÖASENNUS M. JURVA

p/fax (08) 542 1499
Seppo Hartikka:
puh. 050 544 4905
UTAJÄRVI

UTAJÄRVI-VAALA-MUHOS-OULU

PUH. 040 417 2337 tai 040 575 1310

KYLÄTALAKKARI

• kiinteistönhoito • kodinremontit • nurmen leikkuut
• ulkomaalaukset • mökkitalkkaroinnit • ym.

Tmi: J. Mulari
p. 044 297 0741

Apua kaikkiin
arjen askareisiin.

• Sähkösuunnitelmat
• Sähköasennukset ja -tarvikkeet
• Vikakorjaukset
• Uudis- ja saneerauskohteet

www.sahkoasennusjurva.fi
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Hintataso on Salessa
aina kohdallaan,
Sale on pysyvästi
edullinen
lähikauppa.

Omistajalle
parhaat hyödyt

Monipuolinen
päivittäistavaravalikoima!
Sale palvelee
pitkään.

Utajärvi

Laitilantie 10
puh. 044 788 6167
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www.mokopa.fi
Raskaan kaluston
huollot ja korjaukset, jarruajot, katsastukset

MOKOPA OY puh.0400 987 666, 0400 180 520
Suljettu kesällä lauantaisin 28.6-2.8.

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

Hautakivityöt Jukka Oilinki
Ouluntie 21, 91600 Utajärvi
 Grilli-kahvio
 Pizzeria
 Elintarvikkeet
 Keskioluet
kahviossa ja
ulosmyynti
 Jäätelöt
 Veikkauspalvelu
 Totopalvelu
 Kalastusluvat
 Nestekaasut
 Mobil-öljyt
 Kortti/seteliautomaatti

Jaakon Mylly

Utajärvi, puh. 0400 162 001, mika.kemila@k-market.com
Avoinna: ma-pe 8-21, la 8-21, su 12-21

Puh 0500 588 080
utahalli@utanet.fi

Utajärvi
puh. (08) 561 8800
VTT märkätilasertifikaatti

jukkaoilinki@luukku.com
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v
yli 30 uksella
kokem

Remonttipalvelu
erityisesti kostean
tilan remontit

Utahalli

Puh. 0400 917 217

Match Show
Utajärven
vanhalla torilla
28.6.-14 klo 12.00
Ilm alkaa klo 11.30
Osallistumismaksu 6 €
Lelukoirakilpailu 4 €

Paljon hyviä
palkintoja, kannattaa
tulla kauempaakin!
Järj. Utajärven koiraharrastajat ry
ja Utajärven ratsastajat ry

Pienet ja suuret
maalämpökohteet
avaimet-käteen
-asennettuna
*Jämä –maalämpökoneet*

Viprak Oy
040 125 0215 Mauri Yrjänä
etunimi.sukunimi@ovi.com

Vanhatie 50, Utajärvi

Puh. 040 838 4908

Olemme koko kesän auki!
Kesän aukioloajat
voimassa kesä- ja heinäkuun;
maanantaisin suljettu,
perjantaisin 9-15,
muulloin sopimuksen
mukaan.

Arkkitehtisuunnittelua

Harri Peipinen 040-522 9005

Perjantaisin klo 9-15
leikkaamme hiuksia ilman
ajanvarausta,
Mukavaa kesää
ja tervetuloa!
Terveisin Anna ja Maiju

vehnä-, ohraja ruisjauhot
pohjoisen viljasta
myös luomuna

www.kinnusenmylly.fi

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

