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Jo viisi yritystä käyttää Geopark –logoa

Rokua Geopark on noin 1300 
neliökilometrin suuruinen 
upea alue, joka yltää Oulun 
lähistöltä Muhokselta Oulu-
joen vartta pitkin Oulujär-
velle asti. Se  kertoo komeal-
la tavalla jääkauden tarinan: 
kuinka liikkuva jää on muo-
vannut luontoa, miten ihmi-
nen on seurannut sulavaa 
jäätä ja vetäytyvää meren-
rantaa sekä jättänyt oman 
jälkensä ympäristöön. 

Alueen ainutlaatuisuu-
desta kertoo, että se on 
ensimmäisenä kohteena 
Suomessa ja pohjoisimpa-
na maailmassa kelpuutettu 
Unescon suojeluksessa toimi-
vaan Geopark-verkostoon. 
Tällä hetkellä verkostossa 
on kaikkiaan 78 kohdetta eri 
puolilla maailmaa. Rokua 
hyväksyttiin mukaan vuo-
den 2010 syksyllä. 

Rokuan Geoparkin toi-
minnanjohtaja Vesa Krökki 
on tyytyväinen Geoparkin 
saamaan vastaanottoon.

– Reipas kuukausi siteen 
Muhoksen, Utajärven ja 
Vaalan lukiolaiset kävivät 
vaeltamassa täällä. Rokua 
Geopark järjesti heille seik-
kailullisen Geopark –yön. 
Mukana oli 160 lukioiden 
1.–2. luokkalaista plus opet-
tajat. Ensi lukukaudeksi 
Geopark- kurssit tulevat 
lukioissa opetusohjelmaan 

Syksyllä 2009 Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat, Metsähallitus sekä Rokuan Terve-
ys ja Kuntouttamissäätiö jättivät Geopark – hakemuksen Euroopan Geopark -verkostolle. 

Tämä hakemus hyväksyttiin ja jäsenyys saavutettiin lokakuussa 2010.

oman alueen luonnosta ja 
kulttuurista kertovina kurs-
seina, Krökki kertoo.

Myös yrityspuolella 
katsotaan tulevaisuuteen 
ja eneneviin ulkomaalais-
vieraisiin. Jo viisi yritystä 
on hyväksytty käyttämään 
Geopark –logoa, vaikka toi-
minta on ollut käynnissä 
vasta reilun puolen vuoden 
ajan.

Ensimmäinen  
maastomaraton 
Pari viikkoa sitten järjes-
tettiin ensimmäinen Rokua 

Geopark maastomaraton, 
jolle ilmoittautui 40 juoksi-
jaa. Maastoon lähti 35 juoksi-
jaa, joista pitemmän 43 km:n 
reitin kiersi kuusi ja lyhyem-
män 21 kilometrin reitin lo-
put osallistujat. Utajärven 
Urheilijoiden puheenjohtaja 
Ahti Moilanen oli tyytyväi-
nen tulokseen, vaikka tilai-
suutta ei liioin mainostettu.

– Ensi vuonna pannaan 
puolta paremmaksi, Ahti 
Moilanen uskoo.

Myös Vesa Krökki uskoo 
Geoparkin tulevaisuuteen.

– Tällä alueella on ainut-

laatuinen geologinen arvo, 
jota tukevat matkailusta, 
kulttuurista ja luonnosta 
tulevat arvot, toteaa toimin-
nanjohtaja Vesa Krökki ja 
jatkaa: 

– Lähivuosina tämä Ro-
kua Geopark vakiinnutetaan 
alueelle. Näin tänne saadaan 
ulkomaisia turisteja ja saa-
daan tuottoja matkailuun. 

Asko Kurki 

160 lukiolaista ja parisenkymmentä opettajaa tutustuivat Rokuan Geopark -aluee-
seen reilu kuukausi sitten.

Utajärvi – turvallinen maaseutu
Utajärven ja Vaalan yhteinen 
turvallisuussuunnitelma kä-
siteltiin 6.6.2011 kunnanhal-
lituksessa, joka päätti viedä 
suunnitelman valtuuston 
hyväksyttäväksi. 

Turvallisuussuunnitel-
ma tulee voimaan valtuus-
ton hyväksymisen jälkeen. 
Vuosittaiset turvallisuuden 
arvioinnit ja raportit tulevat 
jatkossa sisältämään kehi-
tysehdotukset seuraavalle 
vuodelle. Turvallisuussuun-
nitelman laatimisessa Uta-
järven osalta on ollut muka-
na sekä paikallinen poliisi 
että Oulun Poliisin turval-

lisuustyön yhteyspäällikkö 
Pasi Rissanen. Poliisin koke-
mustiedon ja rikostilastojen 
mukaan Utajärvellä on tur-
vallista asua. Suurin osa tur-
vallisuusriskeistä ovat olleet 
Oulu-Koillismaan pelastus-
alueen tilastoissa kaatumis-
tapaturmat, toisin sanoen 
suurin turvallisuusriskialue 
ovat koti- ja vapaa-ajan ta-
paturmat.

Utajärvellä tapahtuu 
hyvin vähän rikoksia ja ne 
ovat kokoajan vähenemään 
päin. Yleisimpiä rikoksia 
ovat olleet pahoinpitelyt 
sekä omaisuusrikokset. Vii-

me vuosina kunnan alueel-
la on jäänyt kiinni muuta-
mia rattijuoppoja. ”Täällä 
on turvallista ja rauhallista 
asua.” kertoo hyvinvointi-
vastaava Hannele Karhu. 
Turvallisuussuunnitelman 
avulla halutaan kuitenkin 
varmistaa turvallisuutta tu-
levaisuudessakin ja suun-
nitella mahdollisia toimen-
piteitä sen parantamiseksi. 
Suunnitelma sisältää mm. 
tarkan nykytila-arvion sekä 
paljon tilastoja, kuten Oulu-
Koillismaan pelastusalueen 
tapaturmatilastot, poliisin 
tilastot sekä kokemustietoa 

eri toimijoilta ja poliisilta. 
Näiden tietojen perusteella 
on päätetty mihin osa-aluei-
siin aletaan panostaa.

Valtakunnallisesti katsot-
tuna suurin turvallisuuden 
uhka on syrjäytyminen, jota 
pyritään myös Utajärvellä 
parhaan mukaan ehkäise-
mään. Myös kotitapaturmia 
ja ikäihmisten kaatumista-
paturmia pyritään ennalta 
ehkäisemään. Utajärven tur-
vallisena pitäminen vaatii-
kin useiden eri toimijoiden 
saumatonta yhteistyötä.

Minna Toikka

Utajärvellä kesää aloitellaan varsin positiivisissa merkeissä. 
Kunnan talous on saatu vahvaksi, useita hyvään elämiseen 
liittyviä asioita on kunnan alueella meneillään.

Kunnan vaikea taloudellinen tilanne on selkeästi saatu 
”selätettyä”. Kunnan tulos viime vuodelta oli maan seitse-
männeksi paras asukasta kohti laskettuna. Alijäämät saa-
daan kuitattua taseesta kuluvana vuonna ja myös kunnan 
kuluvan vuoden budjetti on tulokseltaan hyvä. Pisteenä iin 
päälle voin todeta, että tilanne on saavutettu Pohjois-Suo-
men alhaisimpiin kuuluvalla veroäyrillä. Utajärven lisäksi 
vain Oulussa kunnallisveroprosentti  on alle 20   Oulujoki-
laakson ja Oulunkaaren alueella. 

Uskoa kunnan tulevaisuuteen antavat merkittävät inves-
toinnit mitä on toteutettu Rokualla, teollisuudessa sekä pal-
velu- ja asuntorakentamisessa. Rokua-säätiö on toteuttanut 
8 miljoonan euron saneeraus- ja lisärakentamisen. Säätiöllä 
on kunnianhimoisia suunnitelmia kehittää konsernia ja Ou-
lujokilaakson aluetta yhä merkittävämmäksi toimijaksi hy-
vinvoinnin sekä terveys- ja luontomatkailun alalla. Rokuan 
Geopark-status, joka saatiin viime lokakuussa, on yksi mer-
kittävä virstanpylväs tässä

Utajärven keskustan kuntakuva on muuttumassa mer-
kittävästi. Koulukompleksiin on rakennettu kokonaan uusi 
koulu, vanhaa alakoulua ollaan kehittämässä Hyvinvointi-
taloksi. Uudesta torista rakennetaan pohjalaisen pihapiirin 
tyyppinen, kolmelta sivulta suljettu tila, jonka takaseinänä 
toimii saneerattu, vanha hirsinen kaupan varastorakennus. 
Tori rakennuksineen tulee toimimaan paitsi kauppapaikka-
na, myös monentyyppisenä näyttely- ja kokoustilana, jossa 
kuntalaiset toivon mukaan viihtyvät sekä kesällä että talvel-
la. Oulujokivarteen, entisen osuuskaupan tontilla on nou-
semassa nelikerroksinen kerrostalo. Edellinen kerrostalo 
rakennettiin kuntaan 1960-luvulla, joten merkittävä hanke 
on kyseessä. Kunta on merkinnyt talosta neljä huoneistoa, 
syynä on jo krooniseksi muuttunut vuokra-asuntopula. 

Kunnossa oleva kuntatalous luo edellytyksiä viihtyisän 
elinympäristön, yritystoiminnan ja kunnallisten palvelujen 
voimakkaalle kehittämiselle. 

Kaunis ja siisti ympäristö on tutkitusti ihmisen hyvin-
voinnin peruspilareita. Kunta tulee panostamaan tähän 
yhä systemaattisemmin ns. elinympäristöohjelman kautta. 
Rahoitushakemus on sisällä ja työhön päästään kuluvana 
vuonna.

Yhteiskunta on tällä hetkellä voimakkaassa myllerryk-
sessä. Myös kuntakentän tulevaisuuden yllä on monenlaisia 
pilviä. Utajärvi yrittää osaltaan tuoda selvyyttä maaseutu-
kuntien tulevaan asemaan käynnistämänsä TIRKU-hank-
keen avulla. Tuloksellinen, Innovatiivinen, Rajaton Kunta, 
ovat ”taikasanat”, jotka pohjana tulevaisuuden kunnan toi-
mintamallia määritetään. 

Utajärven valtuusto on linjannut tulevaisuuttaan itsenäi-
senä kuntana. Kuntapalveluja ja kehittämistä tehdään tulevi-
na vuosina yhä enemmän yhteistyössä naapureiden kanssa, 
mutta varsinainen kunta pysyy itsenäisenä. Toivotaan, että 
myös valtiovallan suunnitelmissa, yli puoluerajojen, Utajär-
ven tyyppisille kunnille suodaan mahdollisuus alueensa ke-
hittämiseen omista lähtökohdistaan, omilla päätöksillään. 

Tämä lehden numero jaetaan myös Utajärven naapu-
rikuntien asukkaille. Tervetuloa tutustumaan Utajärveen  
lähemminkin. Toivon myös, että halukkaat harkitsevat 
yhteistä tulevaisuuttakin kunnan kanssa, joko asukkaana, 
kesämökkiläisenä tai yrittäjänä. Toivotan kaikille lukijoille 
onnellista kesäaikaa. 

Kyösti Juujärvi
Kunnanjohtaja

Kesää aloitellaan 
positiivisissa merkeissä
Kunnan tulos viime vuodelta oli maan 
seitsemänneksi paras asukasta kohti laskettuna.
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Perusopetuksen luokat 0–9, 
esikoulu ja lukio toimivat 
tulevaisuudessa samassa ra-
kennuksessa. Hallinnollises-
ti koulu jakautuu kahteen 
alueeseen: alaluokat 0 – 5, 
joiden rehtorina toimii Erkki 
Väänänen ja yläluokat sekä 
lukio, rehtorinaan Tapani 
Blomster. 

Kooltaan uusi Utajärven 
koulu luetaan keskisuuriin 
kouluihin. Osa opiskelijoista 
on pienemmistä kouluista 
lähtöisin ja sen vuoksi reh-
torit ja muu henkilökunta 
haluavat kehittää Utajärven 
koulua niin, että se säilyttää 

Elokuun yhdestoista päivä Utajärven keskustassa alkaa jälleen hu-
lina, kun uuden koulun oppilaat saapuvat opin tielle uusittuihin ti-
loihin. Utajärven koulu on ensi syksystä eteenpäin alueen ainoa 

koulukeskus ja siellä aloittaa arviolta 420 opiskelijaa sekä 40 ope-
tushenkilökunnan jäsentä.

myös kyläkoulujen piirteitä
- Teemme parhaamme, 

että meillä on turvallinen ja 
lämminhenkinen oppimis-
ympäristö, Blomster lupaa. 

Uudelle koululle 
myös uusitut tilat
Heinäkuun aikana valmis-
tuvat Utajärven koulun uu-
det tilat. Koulurakennuk-
seen rakennetaan uusi siipi, 
johon tulee uusien keittiö- ja 
ruokailutilojen lisäksi kah-
deksan perusluokkaa, sekä 
väestönsuojaan aineopetus-
tilat musiikille sekä tieto-

tekniikalle, eli yhteensä 14 
uutta opetustilaa. Väänä-
sen mielestä mittava laajen-
nus on suuri parannus edel-
liseen ja tarpeellinen suuren 
oppilasmäärän vuoksi.

- Saimme vaikuttaa jo 
alkuvaiheessa uuden siiven 
suunnitteluun. Osa luokista 
on yhdistettävissä laajem-
paa ryhmäopetusta varten 
ja lisäksi käytävät ovat en-
tistä leveämpiä, kelpaavat 
esimerkiksi ryhmätöiden 
tekoon. Uudistukset näyttä-
vät jo nyt paremmilta, mitä 
osasin suunnitteluvaiheessa 
odottaa, Väänänen iloitsee.

Yksi vanhan puolen 
käytävistä tulee kokonaan 
hallintotilojen ja opetta-
jainhuoneen käyttöön, kos-
ka henkilökuntaa aloittaa 
koulussa kaksinkertainen 
määrä aikaisempaan verrat-
tuna. Henkilökunta pääsee 
tutustumaan ja asettumaan 
uusiin tiloihin päivää en-
nen oppilaiden saapumista, 
kymmenes elokuuta.

Tapani Blomster uskoo, 
että uusi ja aikaisempaa mo-
dernimpi ympäristö motivoi 
sekä oppilaita että henkilö-
kuntaa asennoitumaan posi-
tiivisesti uusiin kuvioihin.

Perusopetusta  
yhtenäistetään
Viimeiset kaksi vuotta on ol-
lut muutoksen aikaa. Bloms-
ter kertoo, että toimintamal-
lia on kehitetty tähtäimessä 
entistä yhtenäisempi. Uu-
dessa koulussa jo kuu-

Koulussa uusi keittiö

Uudessa koulun ruokalassa on mahdol-lisuus aterioida kahdessa kerroksessa.Uusi ja yhtenäinenUusi ja yhtenäinen

Utajärven koulun uuden 
puolen keittiö- ja ruokailuti-
lat ovat hyvä esimerkki siitä, 
miten koulun muukin henki-
lökunta joutuu sopeutumaan 
uusiin kuvioihin. Vanhaan 
keittiöön remontoidaan tilat 
kuvataiteen ja tekstiilityön 
opetukselle. Ruoka- ja sii-
vouspalvelupäällikkö Aino-
Marjatta Ohenoja uskoo, että 
uudet tilat ovat positiivinen 
muutos sekä keittiö- että sii-
voustyöntekijöiden  arkeen.

- Keskuskoulun vanha 
keittiö oli jo aikansa elänyt. 
Edellinen remontti oli tehty 
yli kaksikymmentä vuotta 
sitten ja uusia laitehankin-
toja olisi pitänyt tehdä joka 
tapauksessa pian. Muuten-
kin tilat olivat jokseenkin 
epäkäytännölliset, Ohenoja 
kertoo.

Ohenoja on käynyt kolle-
gojensa kanssa kesän aikana 
tutustumassa uusiin tiloihin 
ja he ovat sopineet uusien 
keittiökoneiden laitevalmis-
tajien kanssa käyttökoulu-
tuksen, jotta lukuvuoden 
alku sujuu jouhevammin. 
Kuitenkin varsinainen lait-
teiden käyttöönotto ja todel-
linen testaus tapahtuu vasta 

11. elokuuta, kun Utajärven 
koulun opiskelijat aloittavat 
syksyllä.

Kirkonkylän koulun van-
han keittiön ruoanjakelu 
hoidettiin vanhanaikaisesti 
”elämänluukusta”. Uutuute-
na kirkonkylän koulun oppi-
laille tulee kaksikerroksisen 
ruokasalin alakertaan mata-
la linjasto, josta jokainen saa 
valita ruokansa itse, kuten 
yläkoulun oppilaat ovat jo 
entisessä ruokasalissa teh-
neet.   

Syksyllä Utajärven kun-
nalla on kaksi valmistavaa 
keittiötä: uusi Utajärven 
koulun keittiö, jossa kaik-
ki kunnan lasten ja nuorten 
lounaat valmistetaan, sekä 
Suvituulen keittiö, jossa val-
mistetaan ateriat aamupalas-
ta iltapalaan lähinnä palve-
lukeskuksen, ryhmäkotien, 
ateriapalvelun sekä muihin 
terveyspiirin tarpeisiin.       

Keittiöhenkilökunta saa 
myös piristävää vaihtelua, 
koska perinteisen koulu-
ruoka-aikataulun lisäksi voi 
kokeilla vuorotyötä Suvituu-
len keittiöllä ja vastaavasti 
toisinpäin.

Utajärven koulu

Uudessa keittiössä. Keskellä on kunnan ruoka- ja siivouspäällikkö Aino-Marjatta 
Ohenoja ja oikealla Kiilto Clean Oy:n myyntiedustaja Marikka Piilonen, joka tuli kat-
somaan paikkaa astianpesuainetynnyrille. Tynnyrille ei tainnut löytyä tilaa, vaikka 
sitä on käyty etsimässä useita kertoja, myös asentaja. Taustalla kuvaajan puuhia 
seuraa rakennusmies.

Keskuskoulun (yläaste-lukio) vanhassa keittiössä vii-
meisenä päivänä. Tila siirtyy muuhun käyttöön. Oppi-
laitten ensisijaisen toiveen mukaisesti viimeisenä kou-
lupäivänä tarjottiin PIZZAA, toisena toiveena olisi ollut 
pastaruoka. Siinä nuorten suosikkiruuat. Kuvassa vas. 
Oili Holappa ja Anja Vitikka.

desluokkalaiset siirtyvät 
aineopetuksen piiriin ylä-
koululaisten tavoin. Kurs-
siluontoinen jakso-opiskelu 
alkaa vasta seitsemännellä 
luokalla.

- Teemme myös rehto-
reiden kesken tiivistä yh-
teistyötä. Sekä ala- että ylä-
luokkia koskevista asioista 
keskustelemme yhdessä, 
muiden muassa joka maa-
nantaiaamu pidettävässä 
rehtoripalaverissa, kertoo 
Blomster.

Vaikka ensi syksynä sa-
man katon alla opiskelee 
kaikki Utajärven 6 – 18 -vuo-
tiaat nuoret, eivät rehtorit 
usko sen aiheuttavan ongel-
mia. Blomster uskoo, että 
nuoret käyttäytyvät fiksusti 
ja tulevat varmasti keske-
nään toimeen.

- Lisäksi jokaiselle ikä-
ryhmälle on osoitettu oma 
käytävänsä tai tietty osa 
koulusta jo suunnitteluvai-
heessa. Näin säilytämme 
ison kokonaisuuden sisällä 
pienempien yksikköjen tun-
nun, kertoo Väänänen.

Oppimiseen  
halutaan panostaa 
Ensi syksynä, kun Utajärven 
koulun tilojen ja oppimis-
ympäristön uudistaminen 
saadaan päätökseen, voi-
daan kehittämistyön pää-
paino keskittää koulutyön 
perustehtävään: opettami-
seen ja kasvattamiseen.

Sivistyslautakunta käyn-
nisti kokouksessaan 25.5. lu-
kio-opetuksen kokonaisval-
tainen kehittämishankkeen. 
Tarkoituksena on pedago-
gisen oppimisympäristön 
uudistamisella  nostaa opis-
kelijoiden motivaatiota ja pa-
rantaa opettajien valmiuksia 
tehdä työtään kehittyvän 
teknologian avulla. Lukion 
kehittämishanke kuuluu 
Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kansalliseen tieto- ja 
viestintätekniikan opetus-
käytön suunnitelmaan.

Jenny Kärki
Kuvat Anna-Liisa Valtanen

Ala-asteen sulkeutuneella ”elämän luukulla” Riitta Kaar-
re
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Teknisten palveluiden joh-
taja Jouni Jurva kertoo, että 
Roinilaan ja Oulujokivar-
teen tulee näillä näkymin 25 
– 30 omakotitalotonttia. 

Tavoitteena on saada hy-
väksyntä uudelle kaavalle 
tänä vuonna, ja parhaassa 
tapauksessa omakotitaloja 
alkaa nousta alueelle jo ensi 
vuonna. Asemakaavaluon-
nos tuodaan kuntalaisten 
nähtäville kunnanhallituk-
sen käsittelyn jälkeen, jol-

Roinilan alueelle noussee omakotitaloja

loin kuntalaisilla on myös 
mahdollisuus kommentoida 
suunnitelmaa.

- Kävimme jokunen viik-
ko sitten paikan päällä ar-
vioimassa aluetta, ja tontit 
tulevat mukavan näköiselle 
paikalle, joista osa jopa oma-
rantaisille tonteille, Jurva 
kehuu.

Roinilan alue on harvoja 
kunnan omistuksessa olevia 
vapaa-alueita, josta tehdään 
viihtyisä asuinalue.

Alueen keskeisellä pai-
kalla säilytetään 50-luvulla 
rakennettu Roinilan kartano, 
josta alue saa nimensä. Kar-
tano on toiminut 70-luvulle 
asti vanhainkotina ja tule-
vaisuudessa haaveillaan ti-
lan käytöstä matkailutarkoi-
tuksiin. Jurva kertoo, ettei 
selkeää suunnitelmaa vielä 

ole, mutta mahdollisuuksia 
on paljon.

Toiveissa kevyen 
liikenteen väylä
Jurvan mukaan tällä hetkel-
lä uusi kevyen liikenteen 
väylän hyväksyttäminen on 
käynnissä tiehallinnossa. 

Reilun kolmen kilometrin 
matkalle Ouluntietä pitkin 
Alakyläntien risteyksestä 
Kirkkotien risteykseen ja sii-
tä edelleen Siirantielle, tu-
lisi kevyen liikenteen väy-
lä, joka palvelisi Alakylän ja 
Roinilan uuden asuinalueen 
asukkaita.

- Meillä on toiveena kun-
nassa, että väylä toteutettai-
siin mahdollisimman pian. 
Siitä on muodostunut erään-
lainen ikuisuuskysymys, 
mutta nyt näyttää parem-
malta ja että rakentamaan 

päästäisiin jo vuoden kulut-
tua, Jurva kertoo.

Väylä helpottaisi myös 
kevyen liikenteen turvallista 
kulkua Alakylältä Utajärven 
keskustaan. Jurvan mukaan 
asia on teknisen lautakun-
nan käsittelyssä tänä kesä-
nä.

Kunnan suunnitelmis-
sa on myös Alakyläntien 
parantaminen ja kevyen 
liikenteen väylän tekemi-
nen sen varteen Valtatien ja 
Roinilantien välillä. Tätäkin 
suunnitelmaa käsitellään 
teknisessä lautakunnassa 
kesän aikana.

Jenny Kärki
Kuvat Anna-Liisa 
Valtanen

Roinilan alueen kaavoitusta kävi paikan päällä pohti-
massa kaavatoimikunnan ja valtuuston jäseniä. Taus-
talla näkyy Roinilan kartanon suuri päärakennus. Hen-
kilöt vasemmalta: kunnanhallituksen pj Pentti Tuovinen, 
tekninen johtaja Jouni Jurva, valtuutettu Mari Mikko-
nen, arkkitehtiylioppilas Mikko Korhonen ja aluearkki-
tehti Harri Lindroos.

Tällä hetkellä Utajärven kunnan teknisissä 
palveluissa kaavoitetaan uutta asuinaluetta 
Roinilan alueelle. Asemakaavasta on tehty 

luonnos, johon kunnan hallitus ottaa kantaa 
kuluvan kesän aikana. Lisäksi suunnitteil-

la on kevyen liikenteen väylä, helpottamaan 
liikkumista alueelle.

Roinilan alueen kaavoitus on vielä luonnosvaiheessa. Täl-
tä alue näyttää kesäkuun alussa tehdyn luonnoksen mu-
kaan ja muutoksia tehdään hyvien ehdotusten myötä.

Kaavatoimikunnan ja valtuuston jä-
senet tekivät alueella perusteellisia 
askelmittauksia.

Roinilan Pohjapadon ääreltä löytyy kuvankauniita maisemia. Kartanon vieressä oleva putous on kaavoitettavan 
alueen keskivaiheilla Oulujoen rannassa.

Vas. Mari Mikkonen, Kai Savolainen, Pent-
ti Tuovinen, Mikko Korhonen, Tapani Mikko-
nen ja melkein selin oikealla Jouni Jurva.
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Kahdeskymmenes kesäkuu-
ta tradenomiksi valmistuva 
Mari Mikkonen on tällä het-
kellä töissä Utajärven kun-
nan palvelusihteerinä. Vaik-
ka Mikkonen asuttaakin 
maatilaa perheensä kanssa, 
ei hän kokenut maatalous-
alaa omimmaksi:

- Miehellä on omaa yri-
tystoimintaa kotosalla, joten 
oli luontevampaa, että läh-
den opiskelemaan liiketalo-
utta ja henkilöstöhallintoa, 
joista olen kiinnostunut, hän 
kertoo.

Mikkonen on seitsemän 
lapsen äiti, joista nuorim-
mainen on vasta 4-vuotias, 
mutta kaksi vanhinta ovat jo 
muuttaneet pois kotoa. Lo-
put lapset asuvat vanhem-
pineen kotitilalla kissojen, 
koirien ja hevosten keskellä.

Henkilökuva: Mari Mikkonen

Kunnan työntekijä ja valtuutettu, Oulun kaaren palvelutuotantolauta-
kunnan jäsen, perheenäiti maatilalta, vastavalmistunut tradenomi ja 

vieläpä ahkera hyötyliikkuja. Utajärven kunnan vesiverkostoon on var-
masti eksynyt aimo annos positiivista energiaa, vai millä selittäisimme 

sen, että Mari Mikkonen jaksaa tehdä kaiken tämän ja hyvillä mielin.

Liikunta pitää  
mielen virkeänä
Mikkosella riittää puuhaa 
vaikka mies auttaakin koto-
na ja lasten kanssa, ja vanhin 
tyttö hoitaa perheen kahta 
suomenhevosta. Joka päivä 
omaa aikaa Mikkosella pitää 
olla ainakin tunnin verran, 
jolloin ajatuksia voi koota 
pyöräilyn, sauvakävelyn tai 
hiihtämisen parissa, tai vaik-
kapa lukiessa hyvää kirjaa.

Myös työmatkoilla voi 
toisinaan nostaa kuntoa, ko-
tipaikalta pyöräillä töihin, 28 
kilometriä yhteen suuntaan.

- Viimeisin helleviikko oli 
kyllä tukalan kuuma, mutta 
muutoin pyrin ainakin pari 
kertaa viikossa käymään 
töissä pyöräillen. Siinä saa 
samalla vähän omaa aikaa-

kin, eikä tarvitse kokoajan 
töllistellä samoja seiniä, 
Mikkonen pohtii.

Nuoremman polven 
kunnanvaltuutettu
Tällä hetkellä Mikkonen on 
ensimmäistä kauttaan Uta-
järven kunnanvaltuustos-
sa, tosin kokemusta luotta-
mustehtäviin hän kerrytti 
aikaisemmin peruspalvelu-
lautakunnan jäsenenä sekä 
tarkastuslautakunnan vara-
puheenjohtajana.

- Kunnan asiat kiinnosta-
vat minua ja saan aivan en-
simmäisen käden tietoa sii-
tä, mitä kunnassa tapahtuu. 
Yleensäkin ihmisten pitäisi 
saada kunnan tapahtumista 
enemmän tietoa, joten näin 
pääsen itsekin kertomaan 
muille, Mikkonen toteaa.

Valtuustossa pääsee 
myös vaikuttamaan ja kes-
kustelemaan kuntalaisille 
ja itselle tärkeistä asioista. 
Esimerkiksi Mikkoselle oli 
alusta asti selvää, että hän 

Mari Mikkonen saa 20.6. tradenomin paperit kouraansa ja niitä on hyvä juhlia ome-
napuun kukkasten kera. Kuva Anna-Liisa Valtanen

Ahkera hyötyliikkuja

on Utajärven koulujen yhte-
näistämisen kannalla, myös 
omien lastensa vuoksi. 
Omia lapsia yhtenäiskou-
luun siirtyy neljä kappaletta: 
yksi lukion toiselle, toinen 

yhdeksännelle luokalle, kol-
mas seitsemännelle ja neljäs 
esikouluun. 

Jenny Kärki

Utajärven keskustan paraa-
tipaikalle rakennetaan tä-
män vuoden aikana uusi ja 
uljas kerrostalo, As Oy Joki-
hovi. Perustuksia valetaan 
parhaillaan ja nelikerroksi-
sen talon runko nousee ke-
säkuun aikana.

Rakennuttajana toimii 
Oululainen rakennusliike 
Temotek Oy, joka toimii 
Pohjois-Suomen alueella. 
Temotek Oy:n toimitusjoh-
taja Mikko Raappana ker-
too, että rakentamispäätös 

saatiin kunnanhallitukselta 
viime huhtikuussa ja raken-
nustyöt lähtivät reippaasti 
liikkeelle päätöksen myötä.

Jokihovin 18 omistus-
asuntoa ovat tammi-helmi-
kuussa muuttovalmiita ja 
loputkin viimeistelyt sekä 
pihatyöt pyritään saamaan 
kuntoon kesäkuun 2012 ai-
kana. 

- Jo yli puolet valmistu-
vista asunnoista on myyty ja 
varmasti loputkin menevät 
ennen kuin talo valmistuu, 

Raappana kehuu.
Tontti on hyvällä paikal-

la Puolangantien varressa, 
aivan Utajärven keskus-
tan palveluiden kyljessä ja 
kauniilla joenrantatontilla. 
Taloyhtiöllä ja Jokihovin 
asukkailla on rannankäyttö-
oikeus, joten oman veneen-
säkin voi mahdollisesti lait-
taa lähes kotiovelle. 

Rakennuttaja pyrkii ny-
kyisten normien mukaiseen 
matalaan energiakulutuk-
seen. Mukavuuttakin li-
säävän lattialämmityksen 

lisäksi monet rakenteelliset 
ratkaisut lisäävät talon ener-
giatehokkuutta.

- Seinien ja lattiarakentei-
den hyvät lämmöneristeet ja 
hieman suosituksia parem-
mat ovet ja ikkuvat, sekä 
ilmanvaihdon lämmöntal-
teenotto ovat energiatehok-
kaita ratkaisuja, Raappana 
luettelee.

Taloprojektin suunnit-
telua on ollut hoitamassa 
Linja-arkkitehdit Oy.

Jenny Kärki

Jokihovin perustuksia valetaan jo

As Oy Jokihovin perustustyöt ovat käynnissä Uta-
järven keskustassa, kauniilla joenrantatontilla. Ku-
vassa alla paalutus meneillään.
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Kiinteistö Oy Järvenneidon 
asukkaiden kokoukseen, 
joka pidettiin 26.4. nuori-
sotalon kahviossa, saapui 
Mannintie  1 ja 2 -4 taloista 
useampia asukkaita.  

Kutsu kokoukseen oli 
jaettu kaikkiin yhtiön omis-
tamiin asuntoihin ja kut-
sussa mainitut käsiteltävät 
asiat: asukkaat tekevät eh-
dotuksen hallitukseen valit-
tavasta edustajastaan ja va-
litsevat asukastoiminunnan. 
Vuokrataloja koskevan yh-
teishallintolain perusteella 
yhtiökokouksen on valittava 
asukkaiden edustaja halli-

HALLITUKSEN JÄSENIÄ ASUKKAISTA
Mannintielle valittiin asukastoimikunta

tukseen, jos  asukkaiden ko-
kous tekee esityksen henki-
löstä tai asukkaiden kokous 
voi asettaa ehdolle useitakin 
henkilöitä, joista vähintään 
yksi on valittava.  

Asukastoiminnan ideana 
on samassa talossa asuvien 
asukkaiden yhteistoiminta.  
Meillä rivitalojen pihapii-
rit ovat melko pieniä, joten 

voidaan ajatella, että  Putaa-
lan saaren alueelle  valitaan 
yhteinen asukastoimikunta.  
Yhtiöllä on myös  Ahmalan 
ja Pirttimännyn talot  Ah-
matien varressa ja Ahmas-
kylällä on Ojarivin asunnot.  

Tämä asukaskokous 
esitti  Kiinteistö Oy Järven-
neidon hallitukseen valitta-
vaksi Noora Iisakan.  Yhtiö-

kokouksessa, joka pidettiin  
24.5.2011,  hän tuli myös 
valituksi. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Kauko Kinnu-
nen ja Eero Pirttikoski ja 
varajäseniksi Seppo Sumen 
ja Mirja Nikula.  Asukas-
toimkuntaan valittiin Enni 
Markus, Noora Iisakka, 
Helja Koskinen ja Ville Hä-
mäläinen. Kaikki asukastoi-
mikuntaan valitut asuvat 
Mannintiellä ja todettiin, et-
tei heitä oikeastaan voi vel-
voittaa toimimaan Ahmalan 
ja Pirttimännyn  asukkaiden 
yhdyshenkilöinä

Leikkimökin siirtoon 
aloite asukkailta
Asukkaiden kokouksen lo-
puksi keskusteltiin leikki-
mökin siirrosta. Leikkimök-
ki  on rakennettu Mannintie 
1 talojen piha-alueelle, jossa 
myöskin on hiekkalaatikko 
ja keinut.  

Mannintie 2 pihapiirissa Raimo Karhula ohjaa mökkiä hiek-kalaatikon viereen

Mannintie 1 
on lähtöpaik-
ka ja keveästi 
se Seppo har-
tikan traktorin 
keulassa kul-
kee  2 man-
nintie 2 nimi-
nen kuvan 
teksti: 

Mannintie 1 taloissa on 
kaksi kolmioita ja talois-
sa on aikaisemmin asunut 
myös lapsiperheitä, mutta 
tällä hetkellä  näissä taloissa 
asuvilla perheillä ei ole yh-
tään lasta. Vastaavasti tien 
toisella puolella Mannintie 
2- 4 olevissa saman yhtiön 
taloissa on useita lapsiper-
heitä, mutta leikkimökkejä 
on vain tämä yksi, joka nyt 
tarpeettomana seisoo ”vää-
rässä pihass”. 

Asukastoimikunta ehdot-
ti, että  leikkimökki  siirret-
täisiin sinne, missä lapsetkin 
ovat ja siirto tehtiin heti. 
Tämä on hyvä esimerkki 
toteuttamiskelpoisesta aloit-
teesta. Siirto ei olisi tehty 
ilman asukastoimikunnan 
ehdotusta.

Mäyrän asukkaiden 
kokous 
Kiinteistö Oy Mäyrän asuk-

kaiden kokous pidettiin 
20.4. ja asialistalla oli asuk-
kaiden ehdotus yhtiön hal-
litukseen valittavasta henki-
löstä ja asukastoimikunnan 
valinta.  Paikalla on kuusi 
talossa vakituisesti asuvaa 
henkilöä ja yhtiön hallituk-
seen esitettiin valittavaksi 
Irja Laissaoui. Yhtiökokouk-
sessa 5.5.2011 hänet myös va-
littiin Kiinteistö Oy Mäyrän 
hallituksen varsinaiseksi jä-
seneksi. Muut yhtiökokouk-
sen valitsemat hallituksen jä-
senet ovat Kauko Kinnunen 
ja Eero Pirttikoski ja varajä-
seniksi Seppo Sumen ja Mirja 
Nikula. Asukastoimikuntaan  
Mäyrän asukkaiden kokous 
valitsi seuraavat kuusi hen-
kilö:  Aino Ohenoja, Aino 
Pyykkö, Elvi Nissinen, Irja 
Laissaoui, Jaana Huuhtanen 
ja Kaino Rajala.

Järvenneidonneidon vasta valittu asukastoimi-
kunta, henkilöt vasemmalta:  Noora Iisakka, Enni 
Markus, Heljä Koskinen ja Ville Hämäläinen

Lehtiä haravoitiin ja
Olemme iloisia siitä, että 
vuokratalojen asukkaat ovat 
jo useana vuonna olleet mu-
kana haravoimassa talonsa 
pihaa. Tänä vuonna päästiin 
aikaisin touhuamaan.  

Mäyrän pihatalkoot pi-
dettiin jo 27.4. ja Honkatiellä 

ja Mäntykuja – Mannintiellä  
4.5. iltasella tai iltapäivällä. 
Kiinteistönhoitaja Raimo 
Karhula toi haravat ja antoi 
kottikärryjä käyttöön  ja Jä-
tehuolto oli tuonut  vaihto-
lavan oli paikalle.

Muutamissa pihapii-

reissä asukkaat olivat hara-
voineet jo päivällä ja nekin 
nostettiin nyt vaihtolavalle 
tai peräkärryyn.  Yhtiö ostaa 
talkoolaisille grillattavat ja 
kahvitarvikkeet. Grillimes-
taria kuulutetaan talkoolais-
ta, mutta grillin sytytykses-

sä auttaa kiinteistönhoitaja. 
Mannintiellä lehtiä oli suu-
rempi määrä ja toimiva kei-
no lehtien  kokoamisessa  
ja kantamisessa oli pressun 
käyttö. Nyt olivat lehdet 
myös kuivia.

Mannintie 1  ja Mäntukujan talojen väliseltä alu-
eelta. Molempien talojen asukkaita oli haravoi-
massa ja pressupatentti havaittiin hyväksi.

Talkoot!Talkoot!Talkoot!

Talkoot!
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Mäyrän asukastoimikunta 
on jo pitempään toivonut, 
että talossa järjestettäisiin 
paloharjoitus asukkaille. Lä-
hinnä toivotaan havainnol-
lista esitystä talosta pois-

PALOTURVALLISUUS  ON TÄRKEÄ ASIA
Mäyrän kerrostalossa 
paloharjoitukset syksyllä

tumiseen, mutta myöskin 
televisio- ja rasvapalon sam-
muttamista esim. peitteellä. 

Palotarkastaja Jari Häk-
kinen Oulu-Koillismaan pe-
lastuslaitokselta kävi isän-

nöitsijän pyynnöstä viime 
syksynä pitämässä talossa 
palotarkastuksen. Palovi-
ranomaisen kanta haluttiin 
tietää kellarikerroksen va-
rastotilojen käyttöön liitty-
en. Vaikka asiat olivat kun-
nossa, niin moniin mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin 
saatiin selkeitä vastauksia  
käynnin aikana mm. au-
ton  renkaiden säilytykses-
tä ja talojen pelastusteistä. 
Väestönsuoja-asioista kes-
kusteltiin ja huomattiin, että 
joditabletit olivat päässeet 
vanhentumaan ja ne on nyt 
uusittu. Vähän jo kevääksi 
lupaillut paloharjoitukset 
pidetään syksyllä.

Juhannuksena  
suomalainen grillaa 
Tässä halutaan varoittaa sy-
tytysnesteen liiallisesta käy-

töstä,  koska reilumpi  lois-
kaus voi nostattaa hetkessä  
lieskat korkealle. Rivitalon 
räystäslaudoitus ei ole ko-
vin korkealla ja räystään alta 
on suora tie yläohjaan. Vii-
me viikolla teimme kuvissa 
näkyvän kokeen, koska kiin-
teistönhoitajalla on todelli-
nen huoli asiasta. 

Hiiligrillin voi viedä räys-
tään alta pois, ettei tulipalon 
vaaraa voi tulla korkeista-
kaan liekeistä. Toisaalta iso 
määrä sytytysnestettä voi 
maustaa makkaratkin kel-
vottomiksi.  Joku asukkaista 
sanoi, että hänellä on säh-
kögrilli ja joku sanoi lämmit-
tävänsä makkarat  mikrossa, 
vaikka eihän oikeaa aromia 
mikrossa saa.

Mäyrän talkoopäivänä tuuli kovasti 
ja kiinteistönhoitaja etsi grillille suo-
jaisaa paikkaa talon päädystä.

Mäyrän asukkaat keräsivät piha-
talkoissa 27.4. monet kottikärryl-
liset lehtiä talon päästä menevän 
Mäyrän tien ojanpaltosta.

Talkoot!Talkoot!Talkoot!

Talkoot!
sitten juotiin nokipannukahvia

Kahvit maistuivat 
urakan päätteeksi.

Kunnantoimiston kolmostalo 
osoitteessa Laitilantie 5
Kunnantoimiston autopaikoitusta on järjestelty uu-
delleen. Asiakkaiden autoja varten on tilaa koulua 
vastapäätä. Paloaseman suuntaan tie on autoilta 
suljettu.

Sytytysneste teki tehtä-
vänsä liekit hulmahtivat, 
mutta  grilli ei ollut aivan 
seinän vieressä.

Kiinteistönhoitaja Raimo Karhula oikealla sy-
tyttämässä grilliä Mannintie1 rivitalon asuk-
kaan terassilla. Havaintoesitystä seuraavat, 
vasemmalla Noora IIsakka, Teuvo Moilanen, 
Pirjo Räisänen ja Enni Markus.

 Jos pyöräilyvimmasi kaipaa kohentamista tai halajat seuraa 
hyvin alkaneeseen pyöräilykesään, niin tule mukaan Utajär-
ven liikuntatoimen ja hyvinvointiryhmän järjestämille kai-
kille avoimille yhteisille pyörälenkeille. Lähtö tehdään joka 
kerta sovittuna aikana nuoriso- ja liikuntatalon pihalta.

Osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista, ja mu-
kaan tarvitset vain reipasta mieltä sekä pyöräsi. Järjestäjä 
kehottaa osallistujia kiinnittämään huomiota turvallisuu-
teen, eli mielellään kypärä päähän ja vesipullo kainaloon. 
Ja kun kunto kesän edetessä kohenee niin samalla kasvaa 
myös pyörälenkkien pituuskin.

Pyörälenkit ovat kaikille avoimia, mutta osallistumista 
suositellaan erityisesti liikuntatoimen pyöräilykamppanjan 
osallistujille. Kamppanjassa on tällä hetkellä 23 joukkuetta, 
joissa yhteensä noin 200 utajärveläistä, kilpailemassa kenen 
tiimi on ahkerin pyöräilijä. Eniten kesän lopuksi kilometrejä 
kerännyt joukkue palkitaan syksyllä. (jk)

PYÖRÄILYLENKKIAIKATAULU
ke 29.6 klo 19.00    Järvikylänlenkki, 10km
ke 13.7 klo 19.00    Penkanlenkki länsi, 15km
ke 27.7 klo 19.00    Välitienlenkki Murronkylä-Kormu, 15km
ke 10.8 klo 19.00    Alanaama-Kemilänkylä, 20km
su 21.8 klo 14.00    Isterin koski, 25km
su 28.8 klo 14.00    Riippusilta, 35km

Utajärveläiset 
pistetään polkemaan
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Useiden talojen pihapiiriin 
pystytettiin 1990-luvun al-
kupuolella jätekatokset, jot-
ka oli tarkoitettu jätteiden 
lajitteluun. Eli katoksessa 
oma astia sekajätteen lisäk-
si paperille, biojätteelle, la-
sille, metallille, muoville jne. 
Tämä oli jäteviranomaisen 
määräys, että näin pitää teh-
dä, mutta eihän se lajittelu 
vielä riitä, jos ei ole näille eri 

KORJAUSTA JA HUOLTOA RIITTÄÄ
Jätekatokset uuteen käyttöön  

tyyppisille lajitelluille jätteil-
le myös kuljetusta erikseen.  
Oli aika turhauttavaa, kun 
ne astiat tyhjennettiin sa-
maan kärryyn.  Sen jälkeen 
ovat tulleet Eko-pisteet ja 
niissä olevat muovi- ,lasi- ja 
kartonki ym lajitteluastiat, 
joista lajiteltu jäte viedään 
eteenpäin.  Paperin keräystä 
varten on Suomen Paperin-
keräys OY toimittanut meil-

le upotettavia keräysastioita 
moniin pihapiireihin ja niis-
tä kerätään paperit kunnan 
kuorma-autolla ja viedään 
isommissa erissä eteenpäin. 
Kompostorit olivat katok-
sissa viimeksi, mutta nekin 
sitten myytiin pois, koska 
niissä oli pikkuisen kahvin-
poroja ja siellä seassa muo-
vipusseja ja muuta roinaa. 

Mäyrän asukas- 
toimikunnan aloite 
Monet vuodet nämä katok-
set ovat olleet turhan muut-
torojun jättöpaikkana, kun 
vaihdettiin asuntoa. Asuk-
kaita kyllä muistutettiin, 
että huonekalut ja vastaavat 
tavarat pitää asukkaan itse 
viedä kierrätyskeskukseen 
tai jäteasemalle, niin aina 
joku oli tietämätön tai ei vä-
littänyt ohjeesta. 

Mäyrän asukastoimi-
kunta ehdotti, että tehdään 
jätekatoksesta pyörävaras-
to heille, kun pyörän vienti  
talon kellariin on hanka-
laa. Niinpä sitten ikkunat 

paneloitiin ja ovi laitettiin 
ja oveen lukko. Mäyrässä 
on talonmiehen käyttöön 
osoitettua varastoa, mutta 
monissa rivitaloissa ei juu-
ri ollenkaan. Honkatiellä ja 
Mäntykujalla jätekatoksista 
tehtiin talonmiehen käyt-
töön varastotilaa.

Ilmastointilaitteet  ja 
kanavat puhdistettu 
Viime vuoden loppupuolel-
la kaikkien rivitalojen ilmas-
tointikanavat  ja talotuuletti-
met puhdistettiin ja havaitut 
laiteviat ja muut puutteet 
korjattiin. Mäyrässä huolto 
oli suoritettu jo edellisenä 
vuonna.

Pihakatselmuksessa 
havaittuja  
puutteita korjataan 
Isännöitsijä ja talonmies kier-
sivät viime syksynä kaikki 
pihapiirit todeten, että mo-
net aidat tarvitsevat uutta 
maalia tai uusia tukijalkoja. 
Toukokuussa olemme pal-
kanneet korjausmiehen pa-
nemaan asioita kohdalleen.

Hannu Komminaho korjaamas-
sa Pirttimännyn räystästä.

Honkatien jätekatos maalattiin tummaksi, talojen väriin sopivaksi

Pirttimännyn heiluva aita

Ilmastointikojeet ja ka-
navat puhdistettiin ja 
muut puutteet korjattiin.

Liikuntaa yhteisvastuun hyväksi  

Osallistuminen oli mahdol-
lista joko juosten, pyöräillen 
tai kävellen. Sekä miehille 
että naisille oli puolimarato-
nin lisäksi kymmenen kilo-
metrin juoksu. 

Kävelijöiden matka oli 
neljä kilometriä. Naisten 
puolimaratonin paras aika 
oli Taina Väänäsellä, toinen 
oli Niina Oksa ja kolmas 

Maria Kakko. Miesten no-
pein puolimaratonilla oli 
Jani Kakko, toinen oli Tais-
to Latvalehto ja kolmas Jari 
Jurkko. Naisten kympin 
voitti Raili Kokko ja miesten 
kympin Ismo Oikarinen.

Aikuiset maksoivat vii-
dentoista euron osallistu-
mismaksun. Maksut meni-
vät yhteisvastuukeräyksen 

hyväksi, joka tänä vuonna 
kohdennetaan yksinäisten 
nuorten auttamiseen Suo-
messa ja Mosambikissa. 
Tapahtuman organisoivat 
Utajärven nuoriso- ja liikun-
tatoimi, Utajärven seura-
kunta sekä Utajärven urhei-
lijoiden hiihtojaosto.

Kuvassa juoksijat ovat jo vauhdissa. Sekä miehille että naisille oli puolimaratonin li-
säksi kymmenen kilometrin juoksu. Kävelijöiden matka oli neljä kilometriä. Maksut 
menivät yhteisvastuukeräyksen hyväksi, joka tänä vuonna kohdennetaan yksinäis-
ten nuorten auttamiseen Suomessa ja Mosambikissa.

Puolimaraton juostiin toukokuun seitsemäntenä.
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-Useita hirviseurueen jäseniä 
oli tullut talkoisiin Käpälämäen 
kämpälle 28.5. Tarkoituksena oli 
saneerata palvisaunaa, puhdis-
taa pihapiiriä, tehdä polttopuita 
ja siivota paikkoja sekä suunni-
tella hirvitornien siirtoa ja uusi-
en tekoa, kertoo Pekka Karvo-
nen.  

Riistapeltojen tekoa oli Jaak-
ko Laitinen aloitellut jo edellise-
nä päivänä, viljapellot säästyvät, 
kun tehdään riistapeltoja.  Hir-
viseurueen johtaja Pekka Kar-
vonen ja Pentti  Aitta esittelivät  
Kormun metsästysseuran   lah-
tivajaa ja varusteita  sekä met-
sästysseuran toimintaa. Seuran 
perustajajäsen Pentti kertoo, että 
aluksi seuraan pääsivät kaikki 
Kormussa asuvat tai siellä maa-
ta omistavat.   

Kormun Metsästysseurassa 
on 50 aktiivista jäsentä, heistä 17 
metsästää hirviä.  Hirvenmetsäs-
tysalueita on yhteensä 6500 ha.  
Heillä on useampia koiramiehiä, 
mutta yksi koira kerrallaan ote-
taan ajoon. Tornista ampumisen 
turvallisuutta korostetaan. Lu-
pia on tulossa seuraavalle met-
sästyskaudelle  11 aikuista ja 10 
vasaa. Heidän lupamääräänsä 
vaikuttaa valtatie 22:n läheisyys 
ja hirvivahingot, kertoo Ari Lai-
tinen.   

Seura perii uusilta tulokkailta 
kämppämaksun, jolla saa oikeu-
den käyttää lahtivajaa, palvisau-
naa ja muita Käpälämäen laittei-
ta.  Varustelu ei ole ollut ilmaista. 

vämäärän esim. leipää ja omenoita 
on kauriille tarjolla. Vastuullinen 
henkilö kauriitten ruokinnassa on 
Matti Kemilä.  Kauriitten metsäs-
tyksestä päättää johtokunta.

Vierasluvalla  
ulkomaalaisia   
jo 20 vuotta
Ensimmäiset  olivat saksalaisia, jot-
ka olivat asetehtaan henkilökun-
taa. Nykyään tulee netin kautta  
yhteydenottoja muualtakin.  Ensi 
syksyksi  on jo  ilmoittautunut  vii-
si henkilöä.  Viime vuonna seuru-
eessa oli myös yksi nainen. 

 Pekka Karvonen kertoo, että 
ulkomaalaiset toimittavat heille 
hyvissä ajoin kopion kotimaansa 
metsästyskortista  ja passista.  Hän 
vie paperit paikallisen riistanhoi-
toyhdistyksen toiminnanjohtajalle, 
joka kirjoittaa todistuksen ja ulko-
maalaisille myönnetään metsästys-
kortti vuodeksi  kerrallaan.  

Ampumakoetta heidän ei tar-
vitse täällä erikseen suorittaa, jos 
se on suoritettu kotimaassa. Johto-
kunta päättää vierailijoiden päivä-
maksusta. He saavat ottaa mukaan-
sa sarvet, jos onnistuvat kaadossa. 
Saksalaiset ovat tottuneet metsäs-
tämään vahtimalla eli kyttäämällä 
sopivaa saalista riistapellon lähei-
syydessä aamuvarhaisella.  Kor-
mun metsästysseurasta oli viiden 
hengen ryhmä tammikuussa 2011 
vastavierailulla Saksassa. Saksas-
sa pyydetään villisikoja, kauriita, 
saksanhirviä ja villilampaita. 

Seuran varapuheenjohtaja Tommi Häkki-
nen ja Emma-koira Käpälämäen pihalla.

Hirviseurueenjohtaja Pekka Karvonen ja seuran perus-
tajajäsen Pentti Aitta Käpälämäen kämpän edessä.

Jaakko Laitinen lintukoiransa Vilman 
kanssa, Jaakko on Kormun metsäs-
tysseuran puheenjohtaja ja riistapel-
tojen tekijä.

TALKOOT KÄPÄLÄMÄESSÄ
Kormussa asuvat, tai siellä 
maata omistavat

Käpälämäessä on lahtivaja, jonka 
yhteydessä lihankäsittelyhuone ja 
kylmiö sekä erillinen palvisauna. 
Lahtivajassa on sähkötalja, jolla 
ruho nostetaan ylös ja nahka jää 
lattialle. Kylmiö on käytettynä os-
tettu Valion kontti, vannesaha on 
teurastamolta käytettynä ostettu 
ja sillä saa itse kukin paloitella ja 
selvitellä luuttomaksi. Paloittelua 
varten on tilavat pöydät.  Kylmi-
öön sopii 5 ruhoa, lihat arvotaan 
ennen kylmiöön siirtoa ja jokainen 
saa riiputtaa lihaa sen mukaan 
kuin itse parhaaksi näkee, minimi 
on yleensä 2 pv.  Sähkökatkosten 
varalta on kylmiön varavoimalaksi 
asennettu diesel-moottori. 

Kauriiden ruokintapaikat 
talvella
Utajärven Riistanhoitoyhdistyksen 
puheenjohtaja Reijo Palo-oja kiitte-
li Kormun metsästysseuraa mallik-
kaasta kauriiden ruokinnasta. Kor-
mun metsästysseuran kotisivuilla 
on riistakameran tallentamaa ku-
vaa ruokintapaikalta, jossa on puo-
lenkymmentä kaurista yhtä aikaa. 
Riistakamera on tallentanut viime 
syksynä myös ilveksen,  josta pe-
lättiin tulevan uusi uhka kauriille. 

Pekka Karvonen kertoo, että 
talvet ovat vaikeita kauriille ja he 
hoitavat kolmea ruokintapaikkaa 
läpi talven. Kerran viikossa vie-
dään kuorma rehua. Heillä on so-
pimus yhden Oululaisen tavarata-
lon kanssa ja saavat sieltä kauriille 
soveltuvia elintarvikkeita, jotka 
ovat ohittaneet parasta ennen päi-
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Utajärven riistanhoitoyh-
distyksen alueella toimivi-
en hirviporukoiden johtajat 
kokoontuivat huhtikuun lo-
pulla jättämään valtakirjan-
sa yhteisen hirviluvan ano-
miseksi ensi syksyä varten. 
Lupaa haki 33 metsästys-
seuruetta, joissa on yhteensä 
noin 600 jäsentä. 

Utajärven kunnan alueel-
la on lähes neljäkymmentä 
metsästysseuraa, joissa on 
yhteensä noin tuhat jäsen-
tä. Osa seuroista metsästää 
vain pienriistaa tai lintuja. 
Noin 15 seuruetta metsäs-
tää valtion tai metsäyhtiöi-
den mailla, jolloin suurin 
osa jäsenistä asuu muualla 
kuin Utajärvellä. Riistan-

hoitoyhdistys järjestää vuo-
sittain hirvenhiihtokilpailut 
ja kesäaikana pitäjänmes-
taruuskisat, joissa on sekä 
hirvikivääriammuntaa että 
haulikkoammuntaa. Hauk-
kukokeet koirille järjestetään 
syyskuun alussa.

Reijo Palo-oja kertoo, että 
hirvenmetsästykseen kuu-
luu muutakin kuin riistaeläi-
men ampuminen. Kesällä 
pidetään talkoita, jolloin teh-
dään riistapeltoja ja kunnos-
tetaan ampumatorneja, lah-
tivajaa tai muita rakenteita. 
Ampumatornien lisäksi voi-
daan rakentaa kyttäyskop-
peja, joissa metsästyskauden 
aikana odotellaan sopivaa 
riistaa saapuvaksi. Talvel-

la ruokitaan riistaeläimiä ja 
Palo-oja mainitsee, että kau-
riin ruokinnassa on Kormun 
metsästysseura toiminut 
esimerkillisellä tavalla. Ke-
sällä tehdään riistapelto, jo-
hon toivotaan riista syksyllä 
hakeutuvan. Viljelijä antaa 
yleensä kesantomaan riista-
pelloksi ja saa siten kesan-
nolla hoitajan ja molemmat 
osapuolet hyötyvät sopi-
muksesta. Riistapellon yhte-
yteen tai johonkin muuhun 
sopivaan paikkaan voidaan 
rakentaa ruokintapaikka ja 
ruokintapaikan lähettyvillä 
voi olla myös riistakamera, 
joka rekisteröi paikalla käy-
neet eläimet, joille ruokinta-
paikka on rakennettu kuten 

Hirviporukoiden johtajat kokoontuivat huhtikuun lopulla jättämään 
valtakirjansa yhteisen hirviluvan anomiseksi ensi syksyä varten. 
Kuva palaverista Sotka-salissa. Oikealla Reijo Palo-oja.

Hirviseurueiden johtajat jättämässä 
anomusta syksyn kaatoluvista

Suomessa on 300.000 metsästäjää, joista on 
15.000 aktiivista naismetsästäjää. Vuosittain suo-
rittaa metsästäjätutkinnon 8000 henkilöä. 

Metsästäjätutkinnon suorittanut saa metsäs-
tyskortin maksettuaan riistanhoitomaksun, joka 
oli 28 euroa viime metsästyskaudelta. Metsäs-
täjätutkinto vanhenee, jos jättää riistanhoito-
maksun maksamatta viideltä vuodelta. Henkilön, 
joka aikoo metsästää esim. hirveä, pitää suorittaa 
ampumakoe, joita järjestävät riistanhoitoyhdis-
tykset. Ampumakokeessa käytetään asetta, jolle 
ampujalla on voimassa oleva hallussapitolupa tai 
rinnakkaislupa. Riistanhoitoyhdistys antaa hyväk-
sytystä ampumakokeesta todistuksen, joka on 
voimassa kolme vuotta. www.riista.fi

Metsästysoikeus Suomessa kuuluu pääsään-
töisesti maanomistajalle, mutta maanomistaja voi 
vuokrata metsästysoikeutensa toiselle, yleensä 
metsästysseuroille. Metsäyhtiöt ja valtio vuok-
raavat myös maitaan metsästysseuroille.

Ampuma-aselaki on uudistunut. Muutokset 
astuivat voimaan kesäkuun alussa. Metsästysa-
seen hankinnan ikäraja nousi kahdeksantoista 
vuoteen, mutta 15 vuotta täyttäneelle voidaan 
myöntää rinnakkaislupa. Alle kahdeksantoista-
vuotiaalta metsästysaseen haltijalta ei kuitenkaan 
oteta lupaa pois.

Metsästäjätutkinto, ampumakoe  
ja metsästysaseen hankinta

Naisia mukana hirviporukassa

Sangin Riistaveikoissa on 
mukana kolme naista. Riis-
taveikoilla on kaksi hirvi-
seuruetta. 

Airi Suorsa ja miehensä 
kuuluvat Autionkylän hir-
viseurueeseen. Hän kertoo, 
että sai Metsästyskortin 1998 
ja liittyi hirviporukkaan syk-
syllä 2006. Heti ensimmäi-
senä syksynä hän hankki 
oman kiväärin. Aiemmin 
Airi on ampunut hirven Re-
tu-koiran haukkuun. 
Viime syksynä hän ampui 

kaksi hirvenvasaa tornista 
pellolle. 

Lintumetsällä hän on 
käynyt myös. Lintumetsäl-
lä voi käydä iltasella töiden 
jälkeen. Metsästys on hyvää 
kuntoilua. Airi kertoo, että 
mitään syrjintää hän ei ole 
kokenut. Miehet ovat pi-
täneet häntä taseveroisena 
metsästäjänä. Airi kertoo ty- 
känneensä aina liikkua 
luonnossa ja metsässä ja isä 
oli innokas metsämies. Nyt 
sitten miehen mukana meni. 

Retu- koira on 10-vuotias 
suomenpystykorvauros, jol- 
la on metsälle mentäessä 
tutkapanta. Muista varus-
teista Airi mainitsee sateen-
pitävän metsästyspuvun. 
Metsästysjalkineina hän 
on todennut kumisaappaat 
parhaiksi, kun niissä on tilaa 
villasukille.

Lomaa täytyy jättää pari 
viikkoa hirvenmetsästys-
kaudelle ja ottaa palkatonta 
vielä saman verran lisää, 
milloin sitä on mahdollista 
saada.  Hirvikärpäsistä on 
tullut melkoinen riesa var-
sinkin alkusyksystä. Puoli-
kymmentä vuotta niitä on jo 
ollut haitalle asti, mutta vii-
me syksy oli kaikkein pahin. 
On kärpästakki, mutta ei se 
täydellisesti suojaa.

Karhun kohtaaminen lä-
hietäisyydeltä vuonna 1998 
kummitteli kauan mielessä. 
Hän ajeli Puolangantietä  
polkupyörällä ja huomasi 
karhun ravin takana vasta 
siinä vaiheessa, kun oli jo 
melkein kohdalla. Onneksi 
karhu ei reagoinut häneen 
mitenkään. On turvallista 
mennä aseen kanssa met-
sään.

kauriit, mutta myös alueelle 
liikkuvat pedot. Kormun 
metsästysseuran riistaka-
mera oli tallentanut kauriin 
ruokintapaikan lähettyvillä 
hiiviskelevän ilveksen. 

Utajärven riistanhoitoyh-
distyksen alueelle saatujen 
lupien määrä väheni tänä 
vuonna 455 kaatolupaan, 
kun vastaavasti viime vuon-
na saatiin 600 kaatolupaa eli 
yhteensä 836 eläimelle, jois-
ta noin 30 % jäi kaatamatta. 
Tälle vuodelle saadut 455 
kaatolupaa on laskettu ai-
kuisina eläiminä, mutta käy-
tännössä se tarkoittaa noin 
660 eläintä. 

Ari Laitinen kertoo, että Uta-
järven riistanhoitoyhdistyk-
sen alueella on kolme SRVA 
-yhteyshenkilöä. Hänen li-
säkseen ovat Jouko Daavit-

Suurriistan virka-apu 
on SRVA -henkilö

SRVA -henkilö, Ari Laiti-
nen kertoo, että Kormun 
metsästysseuran alueella 
sattui viime vuonna kuu-
si hirvikolaria. SRVA -hen-
kilöt ovat vapaa-ehtoisia 
loukkaantuneiden hirvien 
jäljestäjiä.

tila Särkijärvellä ja Rauno 
Tapio Utajärvellä. Kirjaimet 
SRVA tarkoittavat suurriis-
tan virka-apua eli poliisi tar-
vitsee vapaaehtoisia metsäs-
täjiä ja koiranohjaajia esim. 
kolarissa loukkaantuneiden 
hirvien jäljestämisessä. Hir-
vikolarissa virka-apupyyntö 
tulee hätäkeskuksesta suo-
raan SRVA- yhteyshenkilöl-
le, joka välittää tiedon maas-
toon lähteville jäljestäville.

Ari Laitinen kertoo, että 
Kormun metsästysseuran 
alueella sattui viime vuonna 
kuusi hirvikolaria. Utasen 
levähdyspaikalla on hirvi-
en Oulujoen ylityspaikka ja 
tästä syystä  kolareita sattuu 
sekä radalla junan kanssa 
että 22:lla autojen kanssa 
useimmin juuri Utasen tai 
hautausmaan ja Rokuan 
tienhaaran välillä.

Riistawebin sivuilla ole-
van tiedon mukaan Suo-
messa sattuu lähes 5000 hir-
vieläinkolaria vuosittain ja 
yli 97 % SRVA- toiminnasta 
keskittyy hirvieläinkolarei-
den hoitamiseen. 

Hirvieläimen kanssa aje-

Airi Suorsa kertoo aina tykänneensä liik-
kua luonnossa ja metsässä. Suomenpys-
tykorva, Retu, on innokas apuri metsällä.

tusta kolarista tulee aina 
ilmoittaa hätäkeskukseen 
numeroon 112. Jouduttuasi 
suurpedon kanssa liikenne-
onnettomuuteen, pysy au-
tossa ja soita hätänumeroon 
112. 

Petoyhdyshenkilöt 
avustavat  
riistantutkimusta
Utajärven riistanhoitoyhdis-
tyksessä ovat seuraavat pe-
toyhdyshenkilöt: Reijo Palo-
oja, Jarmo Mikkonen, Aarne 
Ämmänpää ja Rauno Tapio. 
Riistaweb- sivuilla olevan 
tiedon mukaan petoyhdys-
henkilö avustaa riistantut-
kimusta keräämällä ja var-
mistamalla toimialueeltaan 
ilmoitettuja suurpetoha-
vaintoja. Poliisin virka-apu-
pyynnön välittäjänä myös 
aktiivista toimintaa vaativis-
sa suurpetotilanteissa toimi-
vat SRVA- yhteyshenkilöt.
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Hirvimiesten talkoot

Riistapellon hoitoa Yli-Utoksella
Reino Ruusuvirta esittelee 
peltojyrsintä, jolla hän tekee 
riistapellon. Paikka, johon 
hän teki riistapellon, oli rä-
mettynyttä suoniittyä, joka 
oli ollut 30 vuotta viljelemät-
tä. Riistapellon pinta-ala on 
0,7 ha ja perustamisvaihees-
sa pelto piti ensin kalkita. 
Sen jälkeen hän vuosittain 
kylvää siihen 160 kg apulan-
taa ja hirville kehitettyä Hir-
vi- Diana nimistä rehukaali-
seosta, joka kylvetään ennen 
juhannusta ja lehdet ovat 
parhaimmillaan syys- loka-
kuussa, mutta vielä maan 
jäätyneenä ollessa lumen tu-
loon asti hirvet jyrsivät ma-
keata juuriosaa, josta ei jää 
mitään jäljelle. 

Metsästystä  
jo 50 vuotta
Reino Ruusuvirta kertoo, 
että hän on syntyisin Keski-
Suomesta eikä hänen isäl-
lään ollut ampuma-asetta, 
mutta isä opetti hänelle met-

säkanalintujen permi-pyyn-
tiä eli virittämään ansalan-
koja. 

Ensimmäisen oman 
ampuma-aseen, kiväärin 
hän osti kesätienesteillään 
jo vuonna 1960. Hänellä 
on ollut metsästyskoira 34 
vuotta. Suomen pystykorva 
voi olla kaiken riistan koi-
ra. Yksi hänen koiristaan 
ajoi jänistä, jäljitti näätää 
sekä haukkui metsäkana-
lintuja, mutta myös monta 
hirveä ammuttiin sen hau-
kusta. Oulussa asuessaan 
hän on kuulunut lukuisiin 
hirviseurueisiin Utajärvel-
lä sen mukaan kuin Oulu 
Oy:n työntekijöillä on ollut 
mahdollisuus metsästää 
yhtiön mailla ja työsuhteen 
päättymisen jälkeen muissa 
seuroissa. Hän on vuosien 
varrella ollut ainakin seu-
raavissa seurueissa mukana: 
Aarne Palkin hirviseurue 
Sotkalla, Nuotta ja Eräpojat 
Kemilänkylän ja Sangin vä-
lillä, Kiviojan Eränkävijät, 
Leppälän hirviseurue, Pon-
teman Erä ja Jägermeister. 
Viime mainittu seura met-
sästää valtion mailla ja lupa 

on vuosittain uusittava ja 
metsästysalueet vaihtuvat; 
hän on ollut mukana mm. 
Uunivaarassa Särkijärvellä 
sekä Iso- Ruohosen alueella 
Olvasjärventien varressa. 
Vuonna 2001 hän osti Utok-
selta oma metsäpalstan ja 
vuokrasi sen Yli-Utoksen 
Eräpojille ja sen jälkeen hä-
net on maanomistajana hy-
väksytty seuran jäseneksi. 
Metsäpalstalla lähellä riista-
peltoa on jalasmökki, jossa 
hän voi majoittua ja nauttia 
erämaan hiljaisuudesta.

Karhun  
kevätmetsästystä 
Suomussalmella
Vanhan metsästyslain aika-
na ennen vuotta 1988 oli kar-
hun kevätmetsästys mah-
dollista poronhoitoalueella 
eikä siihen tarvittu erikseen 
lupia. Suomussalmella kar-
hun metsästys alkoi aina 
vappuyönä. Kaksikymmen-
tä vappua hän on viettänyt 
itärajalla, mutta ei ole tehnyt 
yhtään karhunkaatoa. Se oli 
karhun jälkien etsimistä.

Majavanpyyntiä 
rajavyöhykkeellä  
ja Nuanjoella
Ruusuvirta oli käynyt ma-
javajahdissa Ämmänsaares-
sa, mutta löysi sitten Uta-

järven Pontemalta majavan 
tekemän padon Nuanjoes-
ta. Hän sai UPM:ltä luvan 
majavanpyyntiin, kun lu-
pasi hävittää padon. Vapon 
omistaman Pilkkasuon alu-
een kuivatuskavavasta hän 
myös hävitti majavien teke-
män padon. Kun majava te-
kee patonsa, niin silloin vesi 
tulvii metsään ja metsä tu-
houtuu veden vallassa ole-
valta alueelta. Ruusuvirta 
piirtää kuvan padon raken-
teesta ja sanoo, että majava 
on taitava rakentaja. Hän on 
myös omin silmin päässyt 
seuraamaan majavaa, kun se 
rakentaa patoa ja kuljettaa 
puun runkoja. Majava kaa-
taa haapoja ruuakseen, kar-
sii oksat ja pätkii rungot so-
piviksi pölkyiksi, jotka sitten 
vie omaan ruokavarastoon-
sa veden alle. Ellei alueel-
la ole haapoja, niin koivu-
kin käy. Hän sai yhtenäkin 
syksynä pyydystettyä neljä 
majavaa. Hänellä on kahdet 
raudat, jotka hän kätkee ve-
teen. Ruusuvirta kertoo teet-
täneensä majavannahkois-
ta vaimolleen turkin. Siihen 
tarvittiin kahdeksan maja-
vannahkaa. 

Reino Ruusuvirralla on 
jyrsin traktorin perässä. 
Nyt on riistapeltojen teko-
aika.

Vesa Kinnunen kattoa kiinnittämässä, alhaalla portaita tukemassa Petri Tapio 
(hirviseurueen johtaja)

ja junnujen jalkapalloturnaus Yli-Utoksen koululla

Tämä pressukatos 
saa väistyä.

Yli-Utoksen Eräpoikien hir-
viporukan talkoopäivä oli 
11.6. Seuran jäsenet työsken-
telivät viime syksynä han-
kittujen ”turhuuden tuvan” 
elementtien parissa. Kierrä-
tysmateriaalista tehty pres-
sukatos väistyy uuden grilli-
katoksen tieltä. Kymmenen 
vuotta sitten metsästysseu-
ra osti kunnalta lakkautetun 
kansakoulun. Seuran pu-
heenjohtaja Timo Kokko ja 
sihteeri Kauno Tapio esitte-
livät seuran toimintaa ylei-
semmin. Kaikilla kyläläisil-
lä on koulun käyttöoikeus. 
Tällä viikolla koululla on pi-
detty nuorten jalkapallolei-

rejä ja viikonloppuna ovat 
kilpailut, joissa mukana lä-
hemmäs 200 lasta. Koulu on 
talvet pääosin kylmillään. 
Tarvittaessa, jos esim. lei-
rien aikana on kylmät säät, 
sitä on lämmitetty sähköl-
lä.  Nyt koululle on asennet-
tu kamiina ja kunnostettu 
entinen kakluuni. Entisessä 
koulun opettajien asuntola-
siivessä majoittuvat syksyllä 
kauempaa tulevat naapuri-
seuran hirvimiehet. 

Metsästysseuralla on 
vuokrattuna yhteensä noin 
3600 ha maata, josta on yk-
sityisten maita  2800 ha.  
Maa-alueita on vuokrattu 

UPM:lta, valtiolta, Vapolta 
ja Muhoksen seurakunnal-
ta. Yksityisille ei makseta 
maanvuokraa, mutta edellä 
mainituille maksetaan pieni 
rahakorvaus. Vuonna 2010 
Yli-Utoksen  hirviseurue 
sai  8 + 8 lupaa ja tälle vuo-
delle on tulossa 6 + 5 lupaa. 
Heillä ei yleensä ole jäänyt 
lupia käyttämättä. Seuran 
jäsenmäärä on 42 ja heistä 
11 kuuluun hirviporukkaan. 
Sääntöjen mukaan seuraan 
voivat kuulua maanomis-
tajat ja heidän perheenjäse-
nensä ja heidän jälkeläiset.  
Sukulaisuuden tulkinta on 
ollut aika väljää, mutta jon-
kinlainen kytkös maanomis-
tajaan tarvitaan. Peruste sel-
vitetään silloin, kun liittyy 
seuraan eikä erillistä kyn-
nystä hirviporukkaan pää-
semiseksi ei sen jälkeen ole.  

Syyskuun lopulla pi-
detään jahtipalaveri, jossa 
katsotaan hirviseurueen 
jäsenten kelpoisuus, johon 
edellytetään jäsenten osallis-
tumista mm. ampumaharjoi-
tuksiin. Syyskuun viimeinen 
viikonloppu on hirvenjuok-
su, johon osallistuminen 
on hirvimiehille pakollista. 
Hirviseurueen johtaja on 
Petri Tapio. Jäsenten väliset 
rata-ammuntakilpailut jär-
jestetään heinä-elokuussa. 

Koko pitäjän hirvenhiihdon 
mestaruuskisat on järjestet-
ty Yli- Utoksen erätalolla. 
Heillä on hirvenmetsästys-
tä vain viikonloppuisin. 
Turvallisuussyistä melkein 
kaikki kaadot tehdään hirvi-
tornista, joita on noin 80 kpl, 
joista voidaan muodostaa 
10 vaihtoehtoista linjausta. 
Joka vuosi tehdään noin 10 
uutta tornia tai korjataan 
entisiä. Seuran jäsenillä on 
tällä hetkellä 2 hirvikoiraa, 
joista toinen on Karjalan 
karhukoira ja toinen Ruotsin 
valkea hirvikoira. 

Hirvikoirilla on tutkapan-
nat ja isännällä kännykässä 
karttaohjelma. Tutkapan-
nalla varustettu koira voi-

daan paikantaa soittamalla 
koiralle eli lähettämällä 
pantaan tekstiviesti. Koiran 
tutkatekniikka maksaa noin 
tuhat euroa ja se jää koko-
naan koiranomistajan kus-
tannettavaksi. Kaadettu hir-
vi siirretään metsäautotien 
varteen yleensä mönkijällä. 
Jokaisella porukan jäsenellä 
on  VHF-puhelin. Kauno Ta-
pio kertoo, että ensin he yrit-
tivät viestitellä kännyköillä, 
mutta kännykkälaskut olivat 
suuria. Näistä VHF- puheli-
mesta on ainoastaan 18 eu-
ron lupamaksu valtiolle, pu-
helut eivät maksa. Seuralla 
on Oulunsalosta käytettynä 
ostettu koulun kylmiö, joka 
on yhteinen Piltungin Jahti-

miesten kanssa. Kylmiöön 
sopii kerrallaan 5 ruhoa, joita 
riiputetaan yleensä viikko + 
1 asteen lämpötilassa. Palvi-
saunaa ei ole seuralla, koska 
monella seuran jäsenillä on 
oma sauna. Liha käytettään 
tarkoin ja sitä purkitetaan 
Kylmäsellä ja vähän kalliim-
paa kylmäsavulihaa saadaan 
Pudasjärven Palvituotteelta. 
Nahkat pinotaan trukkila-
vojen päälle ja suolataan ja 
suojataan sateelta. Syksyn 
mittaan koko kunnan alu-
eelta hirvenvuotia viedään 
rekkalasteittain Kokkolaan.



201112 Hyvä Elämä
Utajärvellä

Kesäisin on Utajärvellä jo 
vuosien ajan pidetty kylä-
kirkkoja, joita aiemmin ni-
mitettiin maakirkoiksi. Ne 
ovat sunnuntaisin eri kylillä 
järjestettäviä sanajumalan-
palveluksia. Kyläkirkot pi-
detään sään salliessa usein 
ulkotiloissa. Tällaisissa kylä-
kirkoissa koetaan erityisellä 
tavalla Jumalan luomistyön 
rikkaus. Niiden järjestämi-
sestä vastaavat kylätoimi-
kunnat yhdessä seurakun-
nan kanssa. Useimmiten 
kylätoimikunnan puolesta 
on järjestetty myös kirkko-
kahvit. 

Naamankylällä on pe-
rinteisesti järjestetty kesän 
ensimmäinen kyläkirkko, 

”Nyt metsä kirkkoni olla saa” 
– kesäisiä kyläkirkkoja Utajärvellä

joka pidetään kyläpäivien 
yhteydessä kylätalolla. Tänä 
vuonna se on sunnuntaina 
24.7. klo 13.

Sanginkylän Valkeisjär-
ven rannalla kyläkirkko on 
sunnuntaina 31.7. klo 13. 
Myös Sanginkylällä tämä 
tapahtuma on  perinteisesti 
järjestetty kyläpäivien yhte-
yteen.

Juorkunassa kyläkirkkoa 
on kutsuttu erämaakirkoksi, 
joka pidetään kauniin ja puh-
taan Kirkaslammen rannalla. 
Kirkkopaikkana on rannalla 
oleva laavu. Sateen sattues-
sa kokoonnutaan Kärkkään 
porokämpälle. Juorkunan 
erämaakirkko kokoaa väkeä 
myös naapuripitäjistä, kuten 

Pudasjärveltä. Tänä vuonna 
erämaakirkko on sunnuntai-
na 7.8. klo 13.

Kesän viimeinen kylä-
kirkko järjestetään Ahmak-
sen Kalevalaisessa perin-
nekylässä. Sään salliessa 
kokoonnutaan näyttämö-
alueen ulkopenkeille. Sateen 
sattuessa kirkkohetki pide-
tään savusaunan pirtissä. 
Kalevalainen perinnekylä 
on kokoelma rakennuksia 
ja kertomuksia menneiltä 
ajoilta. Siellä on asunut ru-
nonlaulajia ja kansanparan-
tajia. Ahmaksen kyläkirkko 
järjestetään sunnuntaina 
14.8. klo 13. 

Anna-Mari Tuovinen

Erämaakirkko Juorkunan Kirkaslammen rannalla elokuussa 2009.

Utajärven Yrityspuisto Oy 
tarjoaa monipuolista tukea 
kunnan yritystoimintaan. 
Yrityspuistosta onkin muo-
dostunut tärkeä yhteistyö-
kumppani monille yrityk-
sille. Yritystoiminta tuottaa 
vastaavasti kuntaan paljon 
verotuloja. Varovaisen ar-
vion mukaan Yrityspuiston 
kanssa yhteistyössä olevi-
en yritysten työntekijöiden 
maksamat verotulot ovat 
noin 2 000 000 euroa.

Merkittävimpiä Yritys-
puiston kanssa yhteistyötä 
tehneitä ja tekeviä yrityksiä 
ovat Pipelife Finland Oy ja 
Kinnusen Mylly Oy. Merkit-
tävin osa-alue Yrityspuiston 
toiminnassa on kuitenkin 
yritystoimintaa aloittavien 
yritysten suunnittelupalve-
lujen, tilojen ja rahoituksen 
järjestämissä auttaminen. 
Näin yritykset voivat saada 
mahdollisimman tukevan 
lähdön yritystoimintaan.

Matkailu tuottaa myös 
alueelle toimeentuloa. Yksi 
toimeentulon lähde ovat 

Yrityspuiston yhteistyöyrityksiltä 
miljoonien verohyödyt Utajärven kunnalle

myös kesäasukkaat, jotka 
ovat todella tervetulleita. 
Kesäasuntoja Utajärvellä on 
yli 1000 kpl. Keskimäärin 
matkailijat käyttävät rahaa 
vuorokaudessa alla olevan 
taulukon mukaan.

Utajärven matkailu kokee 
uutta valtakunnallista nou-
sua. Utajärvelle matkailu 
oli 1800-luvulla Suomen en-
simmäisiä varsinaisia mat-
kailualueita, sillä Oulujoen 
kosket katsottiin yhdeksi 
merkittävimmäksi Suomen 
vetonaulaksi. Vuonna 1887 
Suomen Matkailijayhdistys 
ry aloitti koskiveneturismin 
Oulujoella, joka toi jokivar-
teen uutta aktiviteettia. Sa-
malla tulivat lohenkalastaja 
–turistit Euroopasta asti. 
Esimerkiksi englantilaisille 
Oulujoesta tuli tunnettu lo-
hijoki. Nuo riemut päättyi-
vät voimalaitosten rakenta-
miseen. 

Nyt GEOpark antaa uu-
den mahdollisuuden. Yri-
tysten tulee nyt nopeasti 
tuotteistaa se. Valtatie 22 on 

Utajärven kohdalla nyky-
ajan Tervan tie. Se on mat-
kailutie, joka tukee alueen 
matkailun kehitystä ja yh-
distää Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan sekä on kuin 
kaunis vyö Suomi-neidon 
kapealla vyötäröllä. 

GEOparkin Matkailun 
tuotteistamista tukevia 
hankkeita ovat Pohjois-Poh-
janmaan kiertomatkailu-
hanke ja Kiiminkijoen mat-
kailun kehittämishanke. 
Niiden kautta yritykset saa-
vat tuotekehitykseen apua ja 
asiantuntemusta. Utajärven 
Yrityspuisto Oy:n aputoi-
minimenä toimiva Matka-
keskus Suppa tarjoaa paitsi 
vuokrattavia mökkejä asiak-
kaille niin yritykset saavat 
myös omia tuotteitaan varat-
tavaksi ympäri maailmaa.

Asko Merilä, 
kehitysjohtaja, 
Utajärven kunta 
toimitusjohtaja
Utajärven Yrityspuisto Oy

Vesaiset on valtakunnalli-
nen lapsi- ja perhejärjestö, 
joka tarjoaa harrastus- ja vir-
kistystoimintaa koko per-
heelle. Toiminnassa on mu-
kana valtakunnallisesti noin 

Vesaiset järjestää lapsiperheille retkiä ja tapahtumia
23 000 lasta ja aikuista. Uta-
järvellä mukana on yli 200 
jäsentä.

Utajärven Vesaiset viet-
ti muutama vuosi sitten 
hiljaiseloa, kunnes Maija 

Paavola saatiin uudeksi 
puheenjohtajaksi vuonna 
2007. Hänet valittiin sama-
na vuonna myös Vesaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piirin 
hallitukseen ja myöhemmin 

piirin varapuheenjohtajaksi. 
Vaikka Paavola valittiin 

puheenjohtajaksi odottaen 
ensimmäistä lasta, on hän 
muiden uusien aktiivien 
kanssa saanut herätettyä 
Vesaisten toiminnan uudel-
leen. 

Tapahtumien ja retkien 
apuna ovat muut paikalli-
set järjestöt, joiden kanssa 
tehdään yhteistyötä. Näin 
yhdistetään pienen kunnan 
pienten yhdistysten resurs-
sit yhteen, jolloin saadaan 
toteutettua isompia tapah-
tumia ja markkinoitua laa-
jemmin. 

Paavola kiittelee myös 
Utajärven kuntaa, sillä kun-
ta on auttanut retkien kus-
tannuksissa. Pitemmällä 
tähtäimellä Paavola on tyy-
tyväinen, että Vesaisten toi-
minta on ennaltaehkäisevää 
toimintaa.

Vilkasta toimintaa
Vesaisilla tänä vuonna on 
ollut tammikuussa retki Ou-

Paavolan tytöt Anni ja Ninni: kulkevat Vesaisten reissuissa ja tapahtumissa Maija 
Paavolan (keskellä) mukana. Kuva: Ulla Tillman

luun HopLop-seikkailupuis-
toon. 

Helmikuussa oli Utajär-
ven seurakunnan kanssa 
yhteinen ystävänpäiväta-
pahtuma ja osaston uinti-
reissu Edenin kylpylään. 
Maaliskuussa oli Utajärven 
4H-yhdistyksen ja FC Yli-
Utoksen kanssa yhteistyössä 
lastentapahtuma ja osasto-
taso taitoniekka -kilpailu. 
Huhtikuussa Vesaiset jär-
jestivät myyjäiset Utajärven 
osuuspankilla ja piirin taito-
niekka -kilpailu karsinta oli 
Himangalla. 

Kevään aikana oli piirillä 
Muistojen kätköistä - kerran 
Vesaisena -kirjoituskilpai-
lu, johon saatiin eri vuosi-
kymmeniltä kerättyä ve-
saismuistoja. Toukokuussa 
oli osastolla retki Utajärven 
seurakunnan ja MLL Uta-
järven yhdistyksen kanssa 
Toivosen eläinpuistoon ja 
talonpojan museoon Kälvi-
älle lähelle Kokkolaa. Kesä-
kuussa oli Ahmaksella Elä-

myspäivä maatilalla. 
Heinäkuussa on luvassa 

taitoniekka -kilpailu finaa-
liin retki Ähtäriin. Samassa 
kuussa Vesaiset ovat muka-
na Utajärven kotiseutuvii-
kolla lastentapahtumassa ja 
osasto järjestää yhteistyössä 
Utajärven 4H-yhdistyksen 
kanssa retken Kalajoelle Ju-
kuparkiin. Elokuussa ennen 
koulujen alkua on luvassa 
reissu Zeppeliniin shop-
pailemaan ja Zimmariin 
uimaan. Syyskuussa Vesai-
set seinäkiipeilevät nuorten 
kanssa Oulussa. Lokakuussa 
on tuettu perheloma Runnin 
Kylpylässä, johon on vielä 
mahdollisuus hakea.

Parhaimmillaan lasten-
tapahtumiin on osallistunut 
noin 160 lasta ja aikuista. 
Tänä vuonna Paavola on 
tyytyväinen, kun on lähdet-
ty retkelle, niin linja-auto on 
täyttynyt osallistujista jopa 
vauvasta vaariin. (mp)
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KOTISEUTUVIIKKO UTAJÄRVELLÄ 2011 2. – 10. HEINÄKUUTA

Kuvat viime vuoden kotiseutuviikon tapahtu-
mista: Lasten tapahtuma, Runon ja Suven juhla, 
Toritapahtuma.

Torirakennuksen suunnitte-
luryhmän valinta tapahtui 
14.3. ja työryhmän nimesi 
Kyösti Juujärvi. 

Työryhmään kuuluvat 
puheenjohtaja Pentti Tuo-
vinen, Hannes Pilto, Asko 
Merilä, Jouni Jurva, Han-
nele Karhu, Ritva Okkonen 
sekä Tarja Vimpari, joka 
valittiin sihteeriksi. Ryhmä 
piti yhteensä viisi kokousta, 
joihin kutsuivat mukaan eri 
asiantuntijoita, kuten ympä-
ristöterveystarkastaja Raija 
Aallon, kunnan puutarhurin 
Päivi Väänäsen sekä useita 
eri yrittäjiä.

Kunnan nettisivujen ajan-
kohtaista palstalle laitettiin 
pyyntö kuntalaisille, että 
jättäisivät muistelmia edel-

Uudesta torista toivotaan kaunista ja käytännöllistä

lisestä torista, mutta vas-
tauksia ei tullut yhtäkään. 
Samaiselle palstalle laitettu 
nimikilpailu sai useita osal-
listujia, joiden kesken ar-
votaan palkinto. Torin uusi 
nimi julkistetaan Kotiseutu-
viikon toritapahtumassa 2. 
heinäkuuta 2011.

Torin takaosaan siirret-
tiin entiseltä Osuuskaupan 
tontilta hirsirakenteinen 
varastorakennus. Makasiini 
sisältää lämpimät sekä kyl-
mät tilat. Lämpimiin tiloi-
hin kuuluvat mm. eteinen, 
yleisö WC sekä tekniset tilat. 
Toinen kerros jää kokonaan 
kylmäksi. 

Rakennuksen eteen on 
suunniteltu lastaussillan 
tyylistä etuterassia, jota voi 

käyttää myös esiintymisla-
vana. Sateen suojaksi jul-
kisivun puolelle tahdotaan 
markiiseja. 

Torin ulkonäköön aio-
taan panostaa ja se katetaan 
harmailla betonikivillä. Pu-
nagraniittiset kivet tulevat 
muodostamaan ruudukko-
ja, joita voidaan hyödyntää 
määriteltäessä torimyynti-
paikkoja, eli ulkonäöstä teh-
dään myös käytännöllinen. 
Keskelle toria tulee mustista 
kivistä tehty kuva tervave-
neestä mukaillen Utajärven 
kunnan vaakunaa. Torialu-
een laitamat koristellaan 
kukka-altain ja niiden vie-
relle laitetaan puiston penk-
kejä. 

Toria suunnitellessa on 
myös ajateltu järjestöjä. On 
mietitty, että rakennuksesta 
voisi esimerkiksi tehdä myy-
jäistalon, jota järjestöt voivat 
hyödyntää. Torille pitäisi 
saada tapahtumia, kuten 
säännölliset lauluillat, tori-
myyntitapahtumia (esim. 
Utajärven markkinat), Maa-
kirkko, Joulutori jne. Maka-
siinin yläkertaan on kaavail-

tu näyttelyä, jonka pysyvä 
teema liittyisi Geoparkkiin, 
Tervantiehen ja Oulujokeen. 
Toteutus voisi vaihtua vuo-
sittain tai ainakin osittain.

Makasiiniin aiotaan teh-
dä myös infopiste, joka on 
avoin eri tahojen esitteille 
ja ilmoituksille. Tilaan ha-
lutaan myös kannettava tie-
tokone, jolla lisätiedon haku 
paikkakunnasta käy helpos-
ti. Omilla jaloilla seisovat 
ilmoitustaulu ja opaskartta 
tulevat torin etureunaan. 

Näissä tulee olla kattavasti 
huomioitu Utajärven käyn-
tikohteet, nähtävyydet, yri-
tykset ja niin edelleen. 

Roska-astioiden sijoitta-
mista makasiinin sisätiloi-
hin voisi suunnitella. Yhteis-
tä jätehuoltoa torialueelle ja 
naapurikiinteistöille saate-
taan alkaa suunnittelemaan. 
Torin läheisyyteen ei haluta 
sijoittaa kompostoria, koska 
käytännössä sen hoitaminen 
on hankalaa, vaikka periaat-
teessa olisikin mahdollista.

Uusi Utajärven tori pyritään pitämään koko kansan kokoontumispaikkana ja siinä toivo-
taan onnistuvan säännöllisellä huolehtimisella sekä mieluisalla toriohjelmistolla. Vanhalta 

torilta mukaan ei haluta edes Roomari-patsasta. 

Kunnanhallituksen nimeämän tori-
toimikunnan sihteeri, kulttuurisihteeri 
Tarja Vimpari visioimassa makasiinin 
edessä uuden torin keskellä.

Makasiiniin aiotaan tehdä myös infopiste, joka on 
avoin eri tahojen esitteille ja ilmoituksille. Makasiini-
rakennus kuvattuna takaa. Tori on etupuolella.

Tori tulee myös työllistä-
mään muutamia Utajärve-
läisiä nuoria kesäisin n. 3kk 
ajanjaksolle. On suunniteltu 
että kesäisin toritoimintaan 
palkataan täysi-ikäinen hen-
kilö ja 4h-nuoria. Täysi-ikäi-
sen henkilön työtehtäväksi 
tulisi etenkin toimia nuorten 
esimiehenä, vastata kahvios-
ta ja jäätelömyynnistä sekä 
toimia näyttelyoppaana.

Minna Toikka

2.7. klo 10.00-14.00 Toritapahtuma ns. vanhalla torilla. Mu-
siikista vastaavat Timon Karaoke ja paikalliset hanuristit. Ohjel-
massa myös tanssiesityksiä.

2.7. klo 21.00 Karaokelatotanssit Merilän Kartanossa. Pää-
symaksu 5 euroa.

3.7. klo 12.00-15.00 Lasten tapahtuma Nuoriso-liikun-
tatalolla. Tapahtumassa esiintyy oululainen lastenmusiikkiyhtye 
Taskumatit, hevoskärryajelua ja muuta mukavaa. 

3.7. klo 13.30 Saaren Soittajat esiintyvät Yläkoulun piha-
alueen nurmikolla, tapahtuma on piknik-tyyppinen. Ota mukaan 
viltti ja pikkueväät.  Sateen sattuessa konsertti siirretään Nuori-
so-liikuntatalolle, jolloin se on osa Lastentapahtumaa.

3.7. klo 19.00 kesäteatteri Ahmaksen Kalevalaisessa Perin-
nekylässä, os. Puukkolanniementie 3 A,  Oulujokilaakson Näyt-
tämöyhdistyksen esitys ”Siunattu hulluus”. Liput 10 euroa.

4.7. klo 13.00 Kirjaston pihalla tilataideteoksen paljas-
tustilaisuus. Suomen Kulttuurirahaston Myrskyhankkeisiin 
kuulunut Utajärven Virta –hankkeen nuorten taiteilijoiden tila-
taideteoksen paljastaminen pihalla, sisällä tarjolla mehua ja kek-
siä sekä mahdollisuus tutustua hankkeen vaiheisiin. Samanaikai-
sesti kirjaston pihalla on kirpputoritapahtuma.

5.7. klo 19.00 Yhteislaulutilaisuus Merilän Kartanon aitassa. 
Laulattajana Gunnar.

5.7.  klo 18.00 alkaen Vesijuoksuopetusta kirkonkylän ui- 
marannalla.

6.7. klo 14.00 Mökkiläisten ja kesäasukkaiden infotilai-
suus Merilän Kartanossa. Kahvitarjoilu.

6.7. klo 18.00 Runon ja suven juhla Ahmaksen Kalevalaises-
sa Perinnekylässä.

7.7. klo 12.00-15.00 Lähiruokatapahtuma Merilän Karta-
nossa. Leipäjuustokahvit kaikille kävijöille tarjoavat Vaalan Juusto-
la ja Merilän Kartano.  Paikalta voi myös ostaa tuotteita kotiin. 
Kansanmusiikkiyhtye Jaroslavna Ukrainasta esiintyy, esillä makuja 
myös ukrainalaisesta ruokakulttuurista. Keittolounas klo 12.00-
14.00, sis. juoman, leivät ja leikkeleet, hinta 8 €. Tapahtumassa ovat 
edustettuina ovat mm. jauhot, lihat, marjat, vihannekset…

8.7. klo 13.00 Perinteisen vesivoimalla käyvän Koskelan-
koskessa sijaitsevan kotitarvemyllyn avajaiset Yli-Utoksel-
la, Hautalankuja  2,  Koskenkorvan tilalla. Linja-autokuljetus; lähtö 
Sellin baarin edestä klo 12.00, paluulähtö n. klo 15.00. Ohjelmas-
sa on mm. myllyn siunaus, perinnetyöesittelyä, ruokailua, haitari-
musiikkia. 

9.7. Koko perheen retki utajärveläisille Jukuparkkiin Kalajo-
elle la 9.7. Lähtö Sellin Baarin edestä klo 9, paluu n. klo  19. Hu-
vipuistolippu: 16 €/hlö ja alle 4 v. ilmaiseksi. Huvipuisto- ja kylpy-
lälippu: 24 €/hlö ja alle 4 v. ilmaiseksi. Buffet- ruokailu halutessa: 
14 €/aikuinen, 8 €/lapsi (4-12 v.) ja alle 3 v. ilmaiseksi.
Hintoihin sis. lippu, kyyti ja vakuutus. lmoittautuminen ti 5.7. 
mennessä puh. 044-2940 753 Maija Paavola.

9.7. klo 12.00 Naaman kyläpäivä Mäntyrinteen kylätalolla, 
os. Naamantie 122

9.7. klo 21.00-01.00  Tanssit Naaman Mäntyrinteellä. Tahtia 
antaa Ramax, liput 8 €.

10.7. Rantakalapäivä klo 12.00 Juorkunassa Hiltusen ranta-
kodalla, os. Olvasjärventie. Soutukilpailu Utajärven kyläseuroil-
le.  Juorkunan Kyläseura tarjoaa lohikeiton ja nokipannukahvit 
pientä korvausta vastaan.

4.-29.7. Kirjaston Sofian Kammarissa Essi Paavolan 
taidenäyttely. Utajärven Kotiseutumuseo ja valokuvanäyttely 
kirkonkylän ja Oulujokivarren taloista ja maisemista on avoinna 
su 11-15 ja ma-pe 12-15, la suljettu.
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Kanoottien teko ja melon-
takurssien veto kuin myös 
pappatunturin kanssa puu-
hastelu ja retkeily  ovat kuu-
luneet Kempeleessä asuvan 
Arvo Roinisen harrastuk-
siin. Hänen varsinainen 
leipätyönsä liittyy infor-
maatioteknologiaan. Goog-
lettamalla  löytyy netistä 
muutaman vuoden takainen 
uutinen mopokolarista. Uu-
tisessa kerrotaan, että vähän 
ennen Muoniota oli kak-
si poroa noussut kuin tyh-
jästä mopon eteen. Ajaja oli 

Raudan taontaa Heljän kosken 
alajuoksulla ja kesätapahtumissa

lentänyt mopon sarvien yli 
ja mopo oli mennyt ajokel-
vottomaksi, mutta ajaja eli 
Roininen selvisi pintanaar-
muilla ja matka Kilpisjärvel-
le pilkkikilpailuihin jatkui 
liftaten. 

Jo parin päivän vapaalla 
hän ajaa Kempeleestä Utos-
joen varteen pajalle. Vierailu 
tämän sepän pajassa osoit-
taa, että raudan taonta on 
vienyt miehen mennessään. 
Roininen kertoo, että pari 
vuotta sitten hän bongasi 
ilmoituksen Oulussa järjes-

tettävistä taontakursseista. 
Kurssille otettiin 12 oppilas-
ta ja kurssi pidettiin iltaisin 
ja viikonloppuisin, joten 
kurssin käynti työn ohessa 
onnistui. 

Roininen kertoo suurim-
man osan pajassa näkyvistä 
perinteisistä työkaluista ku-
ten pihdit, vasarat ja tyynyt, 
tehneensä itse.  Jokaiseen 
pajaan kuuluu ahjo ja ala-
sin ja hiilet. Pajassa olemme 
tottuneet näkemään palkeet, 
jotka puhaltavat hiiliin ilmaa 
ja palkeitten käyttäjänä on 
yleensä ollut joku apupoi-
ka. Tässä pajassa ei tarvita 
lietsopoikaa, kun palkeet on 
korvattu sähköpuhaltimella. 
Ahjossa olevia hiiliä ei ole 
perinteisesti poltettu miilus-
sa, vaan kurssilaiset tekivät 
yhteisoston Rautaruukilta 
jakaen autokuormallisen. 

Rautaa kuumennetaan 
ensin ahjossa, kunnes se 
hehkuu punaisena ja sitten 
se otetaan pihteihin ja vie-
dään alasimen ääreen, jossa 
vasara heilahtaa nopeas-
ti. Rauta näyttää taipuvan 
ja muotoutuvan moneksi: 
nauloja, lukkoja ja avaimia, 
koukkuja ja koruja löytyy 
pajan hyllyltä, onpa oven 
päällä viikatekin ja sepän 

rintamuksessa ruusu.  
Utosjoen rannalla on uu-

den pajarakennuksen lisäksi 
loma-asunto, savusauna ja 
minikokoinen hirsiverhoiltu 
palvisauna ja muita hirsira-
kennuksia. Arvo Roininen 
kertoo, että kolmenkymme-
nen vuoden ajan pihapiiriä 
on rakennettu. Vieressä on 
kotipaikka, jonka veli-poika 
omistaa. Arvo Roininen 
kertoo, että  Yli- Utoksella 
on lauantaina 8.7. kotitarve-
myllyn avajaistapahtuma, 
johon hän on menossa paja-
vermeitten kanssa. 

Hilkka ja Martti Väänänen 
ovat kotoisin Naamanky-
lältä. Martti jäi eläkkeelle 
v. 2001 Nuottasaaren teh-
tailta, jossa työskennellyt 
30 vuotta. Hilkan työura ei 
ollut yhtä suoraviivainen. 
Hilkka kertoo, että oltuaan 
kuusi vuotta talonmiehe-
nä hän loukkasi selkänsä ja 
joutui sen jälkeen koulut-
tautumaan toisentyyppi-
siin tehtäviin. Kauppakou-
lun käytyään hän oli ensin 
myyjänä ja sitten erilaisissa 
toimistotehtävissä mm. hen-
kikirjoittajan toimistossa, 
Oulun ympäristökeskukses-
sa, poliisilaitoksella ja Raja-
kylän terveysasemalla. Hilk-
ka kertoo toimineensa myös 
Rajakylän asukastuvan isän-
tänä ja iltapäiväkerhon oh-
jaajana. 

-Ostimme tämän osak-
keen Utajärveltä Oravano-
jalta vuonna 2004, kertoo 
Hilkka Väänänen. Kesäpaik-
ka on ollut koko ajan Hilkan 
kotitilalla, joka ostettiin 

1970-luvulla. Maata on käy-
ty muokkaamassa ja mansi-
koita kasvatettu, vaikka va-
kituinen asunto oli Oulussa. 

Perheen asumisen polus-
ta Hilkka kertoo, että heidän 
ensimmäinen kotinsa oli 
omakotitalon vinttihuonees-
sa Hintassa ja sen jälkeen 
asuttiin vähän aikaa yhdes-
sä piharakennuksessa, jossa 
ei ollut saunaa tai pyykinpe-
sumahdollisuutta. 

-Kotona Naamalla piti 
käydä  saunomassa  ja pyy-
kit pesemässä. Oulu Oy:n 
työsuhdeasuntoon päästiin 
muuttamaan jo vuonna 1972.  
Se asunto oli Nuottalassa, 
Heinäpäässä ja siinä talossa 
hän oli talonmiehenä. Sitten 
1980-luvulla ostettiin oma 
asunto-osake Rajakylästä, 
josta suoraan muutettiin 
Utajärvelle, kun oli ostettu 
Oravanojalta kaksio. Tämä 
Oravanojan asunto olisi 
saanut olla isompi, mutta ei 
ollut enää kolmioita myytä-
vänä, mainitsee Hilkka. 

Naaman kyläseuran ra-
hastonhoitajana Hilkka on 
toiminut noin 30 vuotta ja sa-
noo olleensa kahden kyläta-
lon rakentamisessa mukana. 
Taulujen maalaaminen öljy-
väreillä ja kankaankudonta 
ovat mieluisia harrastuksia 
etenkin talvella. Hilkka ker-
too, että kahdeksan kutojaa 
kävi säännöllisesti paukut-
telemassa kangaspuita Roo-
marin entisissä tiloissa tänä 
talvena. Viitenä päivän vii-
kossa he sinne kokoontuivat 
kutomaan ja  kertoo itse ku-
toneensa mattoja, poppanoi-
ta, ripsiliinoja ja puoliryijyjä, 

joihin hän tykkää suunnitel-
la mallin itse. Kuteena ryi-
jyssä voi olla poppanaa, pa-
perinarua ja varpuja. Hilkan 
kutoma puoliryijy, nimel-
tään Kuutamoyö, oli esillä 
kirjaston Sofian kammarissa 
toukokuussa. Isännän har-
rastuksista hän mainitsee 
hirvenmetsästyksen. 

-Hyvin ovat eläkepäivät 
kuluvat täällä Utajärvel-
lä. Oulussa käydään enää 
hyvin harvoin, mutta Naa-
malle on nyt jo kiire, siellä 
on kissa yksin kotona, mai-
nitsee Hilkka haastattelun 
lopussa.

Muutto lähemmäs kesäpaikkaa  
ja kasvimaata

Arvo Roininen ahjonsa äärellä. Palkeita ja lietsopoikaa ei tarvita, kunta sähköpuhal-
lin hoitaa homman.

Alasimen ääressä punaisena hehkuva rauta alkaa muo-
toutua. Taustalla rivi vasaroita.

Seppä tarvitsee lukuisia pihtejä. Useimmat kuvassa nä-
kyvistä on Roininen itse tehnyt.

Hilkan kutomassa puoliryijyssä on käytetty kuteena 
poppanaa, varpuja ja paperinarua.

Hilkka Väänänen 
on Naaman kylä-
seuran pitkäaikai-
nen aktivisti. Kuva 
otettu Oravanojan 
osakeasunnon pi-
halla
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Kesäkuun alussa tuli täyteen 
vuosi siitä, kun Jokikylän 
kauppa -niminen myymä-
läauto aloitti toimintansa. 
Utajärven ja Ylikiimingin 
kyliä pörränneen kauppa-
auton omistaa yrittäjät Asta 
ja Veikko Perätalo, jotka ha-
luavat vaalia vanhoja perin-
teitä ja palvella syrjäkylien 
asukkaita.

Perätalot saivat inspiraa-
tion alkaa myymäläauto-
yrittäjiksi, kun muuttivat Jo-
kikylään kaksi vuotta sitten. 
Kokeilu lähti muutamasta 
alkuhässäkästä huolimatta 
sujuvasti liikkeelle, ja sittem-
min toiminta on rullannut 
hyvin ja saatu palaute on ol-
lut pelkästään positiivista.

- Aikamoista sosiaalihom-
maa tämä on. Sen verran täs-
sä tienaa, että kulut maksaa, 

Jokikylän kauppa-auton reitti

mutta eipä tätä tekisi jollei 
tästä työstä nauttisi, kertoo 
vanhemman polven kaup-
pa-autokuski Veikko Perä-
talo, joka on tehnyt samaa 
työtä jo 70- ja 80-luvuilla.

Asiakaskuntaan kuuluu 
sekä kylien asukkaita, että 
mökkiläisiä ja auto palvelee 
tiistaista lauantaihin. Luon-
nollisestikin kauppa-auton 
valikoima on normaalia lä-
hikaupan valikoimaa sup-
peampi, mutta kaikki tar-
peelliset päivittäistavarat ja 
elintarvikkeet ovat näppä-
rästi saatavilla.

Kauppa-auto kulkee 
säännöllisesti tuttuja reitte-
jä eri puolilla seutua, mutta 
kotipaikan eli Jokikylän tei-
tä joka kerta kun auto lähtee 
liikkeelle tai palaa. Houkut-
timeksi jokikyläläisten on 

hyvä ripustaa muovipussi 
postilaatikon tolpan nok-
kaan, jotta auto tietää tar-
peen vaatiessa pysähtyä.

- Ei me ajeta pikalinjojen 
tavoin ohi, jos vaikka joku 
vinkkaa pysähtymään tien 
laidasta. Meille voi myös 
soittaa, jos haluaa tiedus-
tella tarkempia aikoja - ja 
monet soittelevatkin, kertoo 
Veikko Perätalo.

Lisäksi Perätalot pyörit-
tävät Valkeisen kioskia San-
gilla. Istutetun kirjolohen 
pyyntiin saa kalastuslupia 
kioskilta tai sen yhteydessä 
olevasta maksuautomaa-
tista. Perätalot ylläpitävät 
myös majoituskotaa Valki-
aisjärven rannassa.

Jenny Kärki

Utajärven Lähivakuutus sulautuu Pohjois-Pohjanmaahan
Utajärven Lähivakuutusyh-
distyksen liittymispäätös 
Lähivakuutusyhdistys Poh-
jois-Pohjanmaan tehtiin 
27.5.2011 yhdistyksen ylei-
sessä yhdistyskokouksessa. 
Päätös tehtiin selvin äänin 
225 puolesta ja 51 vastaan, 
yksi edustaja jätti äänensä 
käyttämättä. Sulautuminen 
tapahtuu 31.12.2011.

Utajärven alueelle alue-
päälliköksi siirtyvä Ari Kor-
teslahti Pudasjärveltä ker-
too, että fuusio on yksi osa 
menneillään olevaa Lähiva-
kuutusryhmän rakenneuu-
distusta.

– EU:sta tulee uusia sään-
töjä ja määräyksiä, että pien-
ten yhdistyksien voimavarat 
ja resurssit eivät riitä kaikkia 
asioita hoitamaan Ari Kor-
teslahti kertoo.

Kauppa-autossa on tunnelmaa... Martta Vesala ostoksilla. Vieressä Alvi Seura ja ta-
kana Aune Vesala ja selin Veikko Lippo.

Jokainen reitti alkaa 
ja päättyy Jokikylästä. Tarkem-
mat yksityiskohdat ja kellonajat 

numerosta 0400 292340 
tai 050 9115036

Ti: Särkijärvi – Juorkuna – Marttisjärvi
Ke: Puutturinjärvi – Potku – Yli-Utos – Valkeinen – Alavuotto – Vepsä – Vähävuotto
To: Järvikylä – Ahmasjärvi – Lohelantie 
Pe: Juorkuna – Marttinen – Valkeinen – Puutturintie – Potku – Yli-Utos 
La: Alavuotto – Vepsä – Kivijärvi – Vähävuotto – Ylivuotto

Irja Mikkonen tulossa kauppa-autosta.

Jokikylän kauppa-auto

– On vielä olemassa hen-
kilöriski, kun asiakaspal-
velua hoitava toimihenkilö 
sairastuu tai loukkaantuu, 
niin nyt on mahdollisuus 
saada asiakaspalvelija toi-
sesta konttorista hoitamaan 
töitä. Lisäksi loma-aikojen 
sijaisuudet pystytään hoita-
maan paremmin.

Iso Lähivakuutus mah-
dollistaa henkilökunnan 
ammattitaidon kehittämisen 
ja erikoistumisen aiempaa 
paremmin.  

Hallinnolliset taustatyöt 
vähenevät, ja voimavarat 
kohdistetaan asiakaspalve-
luun ja myyntiin. Isommas-
sa yksikössä on myös hen-
kilöitä, jotka ovat eri alojen 
asiantuntijoita ja heidän 
osaamista voidaan hyödyn-
tää. 

Pia Kankaala

Yhdistyskokouksen osanottajia.

Vuoden 2010 alussa Pu-
dasjärven, Jokilaaksojen, 
Jokiseudun, Kiiminkien, 
Oulun Seudun, Raahentie-
noon ja Siikajokilaakson lä-
hivakuutusyhdistykset su- 
lautuivat yhteen ja muodos-
tivat Lähivakuutusyhdistys 
Pohjois-Pohjanmaan.  Lähi-
vakuutusyhdistys Pohjois-
Pohjanmaa on edelleen osa 
keskinäistä vakuutustoi-
mintaa, jossa asiakkaat ovat 
omistajia ja valitsevat myös 
tulevan hallinnon. Yhdis-
tyksen 31-jäseniseen hal-
lintoneuvostoon on valittu 
Utajärveltä Sirpa Kommin-
aho ja Antti Koistinen

Asiakkaille  
enemmän aikaa
Tuleva asiakasneuvoja Pia 

Kankaala Utajärven toimi-
pisteestä kertoo, että fuusi-
ossa hänen työnsä muuttuu 
aika radikaalisti. Häneltä 
jää taustatyöt kuten lasku-
tus- ja taloushallinnon tehtä-
vät pois ja hän saa keskittyä 
asiakaspalveluun. Toisaalta 
”taustatöitä” alkoikin pie-
nessä yhdistyksessä olla aika 
paljon.

– On hyvä, että asiak-
kaille jää enemmän aikaa. 
Toisaalta isolta yhdistyksel-
tä saa taustatukea suuriin 
päätöksiin. Mielenkiinnolla 
otan haasteen vastaan, asia-
kaspalvelusta ja asiakkaista 
pitävä Pia Kankaala kertoo.

Asko Kurki
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Esinemuseon  
näyttelyä uusitaan 
Kotiseutumuseo on esine-
museo ja se sijaitsee kirkon 
lähellä kellotapulin vieressä 
olevassa entisessä lainajyvä-
makasiinissa, joka on 1960-
luvulta asti ollut Utajärven 
kotiseutuyhdistyksen omis-
tuksessa. 

Omassa katoksessaan lä-
histöllä on Martti Koivumä-
en tekemä perinteisen mallin 
mukainen koskivene, jonka 
tekovaiheet on myös tark-
kaan kuvattu ja museoon on 
hankittu tämä noin 100 ku-
van sarja. Myös makasiinia 
on 2000-luvulla kunnostettu 
valtiolta saaduilla harkin-
nanvaraisilla avustuksilla 
rakentamalla sinne välipoh-
ja ja asentamalla sähköt. 
Alueelle on myös siirretty 
uimarannan läheisyydestä, 
alun perin Juorkunan kou-
lulla suksiaittana palvellut 
pieni hirsiaitta ja sen kun-
nostamiseen yhdistys sai 
myöskin valtiolta avustusta. 

Tälle vuodelle anottiin ja 
saatiin myönteinen päätös 
3900 euron avustuksesta, 
joka tulee käyttää  uuden 
näyttelysuunnitelman teet-
tämiseen asiantuntijalla. 

Museossa on noin 350 – 400 
esinettä, joiden näytteille 
asettaminen tulisi olla aihe-
ryhmittäin ja havainnollises-
ti. Välipohjan rakentamisen 
jälkeen museossa on tuplasti 
tilaa ja myöskin lisää esineis-
töä on saatu viime vuosina. 
Remonttien jälkeen nähtiin 
tarpeelliseksi  asiantuntijan 
käyttäminen näyttelysuun-
nitelman tekoon. Ehdoksi 
yhdistyksen saamille avus-
tuksille on asetettu museon 
säännöllinen aukiolo vähin-
tään 5 päivänä viikossa hei-
näkuun aikana. 

Aikaisempina vuosi-
na olemme saaneet nuoria 
työntekijöitä 4h-yhdistyksen 
kautta, mutta viime vuosina 
välitettävät koululaiset ovat 
kovin nuoria eivätkä he ole 
kovin kiinnostuneita perin-
teistä. Koska yhdistyksen 
käyttövarat ovat rajalliset, 
meillä ei ole mahdollisuutta 
varsinaisesti palkata kesä-
työntekijöitä.

Matkailijat kysyneet 
pääsyä kirkkoon
Muutaman vuonna Utajär-
ven kirkko oli tiekirkkona 
ja kirkon oppaat esittelivät 
myös museota ja tapulis-

sa olevan näyttelyn. Viime 
vuosina kirkko ei ole ollut 
tiekirkkona ja kirkon ovet 
ovat olleet suljettuina myös 
niinä harvoina kertoina, kun 
museota on esitelty ja olem-
me joutuneet myymään mat-
kailijoille ”eijoota”.

Kyläkuvista  
näyttely tapuliin
Nyt olemme haastaneet ja 
saaneet mukaan useita jär-
jestöjä: Eläkeliiton ja Eläke-
läisten Utajärven yhdistyk-
set sekä Kirkonkylän Martat, 
olemme anoneet 4h:n kautta 
nuoria ja etsineet työvoima-
toimiston kautta nuoria har-
joittelijoiksi ja heitäkin on 
tulossa töihin. Kirkon ovet 
avautuvat ja tapuli saadaan 
näyttelytilaksi. Ryhmille, jos 
ilmoittavat tulostaan pari 
päivää aikaisemmin voi-
daan järjestää kahvi- tai me-
hutarjoilu. 

Ensimmäinen tutustumi-
nen museoon oli toukokuun 
lopussa ja 16.6. kirkkoherra 
esittelee koko ryhmälle kir-
kon historiaa ja tilat. Kir-
kosta on olemassa suomen, 
ruotsin ja englanninkieliset 
pienet esitelehtiset. Esitteli-
jöitä tulee olemaan vuorossa 

2–3, jolloin voimme pitää 
museon, kirkon ja tapulin 
valokuvanäyttelyn avoinna 
koko heinäkuun su–pe eli 
kuutena päivänä viikossa 
ja lisäksi vielä kahtena sun-
nuntaina elokuussa. Lauan-
taisin museo ja tapulin näyt-
tely ovat suljettu. Kirkko on 
lauantaisin varattu seura-
kunnan tilaisuuksia varten. 
(a-lv) 

Utajärven kirkon 
juhlavuosi tulossa
Utajärven kirkko täyttää en-
sivuonna 250 vuotta. Koko 
heinäkuun ajan kirkkoa esi-

Museon aukioloaika on 1.7. – 31.7.  
ma – pe klo 12.00 – 15.00 ja sunnuntaisin klo 11.00 – 15.00. 
Elokuussa sunnuntait 7.8 ja 14.8. 
avoinna klo 11.00 – 15.00. Tervetuloa piipahtamaan!

Makasiinimuseon edessä otettu ryhmäkuva, henkilöt vasemmalta: takana on Helka 
Mikkonen, edessä Irmeli Juntunen, sitten Mirja Nikula ja Arja Pilto, takana Kauko Ter-
vonen ja edessä Asko Nikula, Hanna Komminaho ja Sanna Aitamurto. 

Järjestöjen yhteistyöllä  
kotiseutumuseo ja kirkko avoinna heinäkuussa 

Vapaaehtoiset oppaat kävivät tutustumassa kirkon tapuliin, jonne pystytetään heinäkuun 
ajaksi 60-luvun valokuvien näyttely Utajärven kylistä ja niiden elämästä.

tellään sekä paikkakuntalai-
sille että vierailijoille. Esit-
telystä vastaa Utajärven 
eläkkeensaajat, eläkeliitto, 
kirkonkylän Martat, koti-
seutuyhdistys sekä muuta-
mat opiskelijat.

-  Tämä on ikään kuin har-
joituskierros sitten ensi ke-
sän 250-vuotisjuhlallisuuk- 
sia varten, kertoo kirkkoher-
ra Heikki Nissinen.

Utajärven kirkko kuuluu 
tyyliltään harvinaisiin län-
sitornillisiin tukipilarihir-
sikirkkoihin. Nissisen mu-
kaan koko maailmassa on 
vastaavia rakennuksia vain 
12, joista Suomessa yksitois-

ta ja Ruotsissa yksi.
-Museovirasto yrittää 

saada nämä kirkot YK:n 
maailmanperintölistalle. 
70-luvulla Utajärven kirkon 
uusgoottilaisista muutoksis-
ta päätettiin luopua ja kirk-
ko entisöitiin alkuperäiseen 
asuunsa. Ilman muutosta 
emme saisi kirkkoamme 
edes harkittavaksi listalle, 
kertoo Nissinen.

Utajärven eläkkeensaa-
jiin kuuluva Irmeli Juntunen 
muistelee kirkon 200-vuo-
tisjuhlaa, jolloin hän oli 14-
vuotiaana rippikoulussa.

- Olimme juuri sitä suurta 
ikäluokkaa, joten meitä rip-
pikoululaisia oli todella pal-
jon, varmaan yli viisikym-
mentä. Silti kaikilla oli kädet 
täynnä työtä kun teimme 
urakalla havuseppeleitä kir-
kon 200-vuotisjuhlan kunni-
aksi, kertoo Juntunen. (jk)

Kirkkoherra Nissinen esittelee oppaille mitä kaikkia uu-
distuksia kirkossa on tehty viimeisen lähes 250 vuoden 
aikana. Kirkon esite päivitetään suomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi, saksaksi ja mahdollisesti venäjän kielelle.
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Vuonna 1995 Juorkunan 
maamiesseura, Kylätoimi-
kunta ja Naistoimikunta yh-
distettiin Juorkunan kylä-
seura ry -nimiseksi seuraksi. 
Jo naistoimikunnassa vai-
kuttanut seuran nykyinen 
puheenjohtaja Raija Tom-
peri kertoo, että toiminta on 
samansuuntaista kuin en-
nenkin:

- Enää ei tietenkään ole 
niin paljoa talkoilijoita, 
mutta järjestimme äitien-
päivänäkin lounaan kerä-
täksemme varoja seuralle. 
Lisäksi järjestämme tansse-
ja Havulassa, ja varsinkin 
juhannustanssit on todella 
suosittu tapahtuma, Tompe-
ri kertoo.

Seuran varapuheenjoh-
tajan Eero Pirttikosken mu-

Juorkunan kyläseura on malliesimerkki perinteisen suomalaisen 
kyläseuran toiminnasta ja sen merkityksestä paikallisille. Kyläseu-
ran jäsenet pitävät huolta kylän virkeyttä ylläpitävistä tapahtumista 
sekä huoltavat yhteisiä tiloja. Lisäksi seuratoiminta tarjoaa jäsenil-

leen mukavaa yhdessäoloa ja tekemisen meininkiä.
kaan seura ylläpitää myös 
kahta erillistä kahviota ja 
baaria, jonne on saatu myös 
anniskeluluvat. 

Kyläseura ylläpitää 
taukotupia
Talkoovoimin järjestettävien 
tapahtumien lisäksi Juorku-
nan kyläseura pysyy virees-
sä kunnostamalla Kiimin-
kijokivarren taukopaikkoja. 
Utajärven alueella on Pirt-
tikosken mukaan ainakin 
kuusi huolehdittavaa tauko-
paikkaa.

- Nytkin viikonloppuna 
teemme yhdessä nuotio-
puita taukopaikoille, kertoo 
Tomperi 

Kuitenkin taukopaikko-
jen puhtaanapidon vastuu 
kuulu myös niiden käyttä-

jille. Pirttikoski on huoman-
nut joitakin erovaisuuksia 
käyttäjäkuntien välillä:

- Kalastajat ovat erittäin 
siistiä porukkaa ja osaavat 
kerätä roskat ja jättää paikat 
siihen kuntoon, missä ne 
olivat tullessakin. Tauko-
tupien talvikäyttäjät, kuten 
moottorikelkkailijat voisivat 
ottaa oppia kalastajista, hän 
kertoo.

Talvisaikaan kyläseura 
auttaa kylällä linkoamalla 
yksityisteitä, jotta ihmiset 
pääsevät kulkemaan. Kui-
tenkin suurin osa toimin-
nasta sijoittuu kesäaikaan. 
Havulan tanssikalenteriin 
voi käydä tutustumassa 
osoitteessa www.juorku-
nankylaseura.fi (jk)

Vesi virtaa
elokuussa

Elokuun 20. päivä Meri-
län kartanon pihapiirissä 
polkaistaan toistamiseen 
käyntiin yksipäiväinen 
Kuvien virta – Finnish Ri-
ver Film Festival -tapah-
tuma. Tapahtumaa on tal-
koovoimin järjestämässä 
Alakylän kyläseuran lisäk-
si Oulun Elokuvakeskus, 
Oulujoenreitti ry ja Utajär-
ven kunta sekä useita yksi-
tyishenkilöitä. 

Elokuvafestivaaleilla 
näytetetään useita koti-
maisia elokuvia ja doku-
mentteja, joita on pelas-
tettu arkistojen kätköistä 
ja digitoitu vanhoilta nau-
hoilta.

Vuosia sitten eräs Utajärvellä vieraillut henkilö oli haltioitunut 
häntä ympäröivistä maisemista ja toivoi kotiseutupäivien oh-

jelmaan kotimaisia elokuvaesityksiä. Kun tämä miete kulkeutui 
Alakylän kyläseuran puheenjohtajan Martti Puumalaisen korviin, 

alkoi mielikuvitus jyllätä: Elokuvafestivaalit maalaismiljöössä! 
Pikku hiljaa alkoi tämä ajatus kehittyä kohti konkretiaa…

- Joukossa on myös do-
kumentteja, jotka kertovat 
miltä tämä seutu on näyttä-
nyt kymmeniä vuosia sitten. 
Tälläkin paikalla on ennen 
ollut järvi, kertoo Puumalai-
nen kun kävelemme Meri-
län kartanon takaa kulkevaa 
pengertietä Alakylän ky-
läseuran käytössä olevalle 
kodalle.

- Vesi on elementtinä 
meille utajärveläisille hyvin 
tuttu ja turvallinen, koska 
olemme jokien varsien asuk-
kaita. Siksi oli luontevaa, 
että se valikoitui meidän 
elokuvajuhlamme teemaksi, 
kertoo Puumalainen.

Vuosi sitten Kuvien 
virta -tapahtuma saavutti 
järjestäjilleenkin yllättä-
vän suuren suosion. Kovin 
tarkkaa lukua käviöistä 
ei pidetty, mutta Merilän 
kartanon pihapiiri täyttyi 
elokuvataiteen ystävistä 
koostuvasta yli satapäisel-
lä joukolla.

Tänä kesänä juhlan si-
sällöstä ja ajankohdasta ei 
tehty tarkkoja päätöksiä 
aikaisemmin, sillä eloku-
vajuhlien käytössä ollut ra-
kennus paloi viimekesänä. 
Viime vuoden tapaan ei 
todennäköisesti järjestetä 
paneelikeskustelua, mutta 
nimekkäitä puhujavieraita 
on silti luvassa. Näytte-
lijä Pekka Heikkinen tv-
sarjasta Taivaan tulet sekä 
paikkakunnan oma poika, 
kirjailija Pekka Jurvelin 
ovat lupautuneet tulemaan 
paikalle.

Heinäkuun alkuun 
mennessä valmistuu uusi, 
entistä uljaampi rakennus 
elokuvien katsomista ja 
muuta toimintaa varten. 
Puumalaisen mukaan, jos 
apurahaa saadaan niin sit-
ten voidaan vuokrata kar-
tanon pihalle teltta, jossa 
voidaan näyttää eri eloku-
via samaan aikaan. Näin 
paikalle mahtuisi enem-
män ihmisiä.

- Tällä paikalla ja tapah-
tuman konseptilla on pal-
jon mahdollisuuksia kehit-
tyä erittäin perinteikkääksi 
ja merkittäväksi. Toivotta-
vasti elokuvaohjaajat, do-
kumenttien tekijät ja muu 
seudusta sekä elokuvista 
kiinnostunut yleisö ottaa 
yhtä innokkaasti osaa ta-
pahtumaan, Puumalainen 
toivoo. (jk)

Merilän kartanon pihapiiriin valmistuu kesäkuun aikana 
uusi rakennus, jossa elokuvajuhlien lisäksi vietetään ke-
sän aikana mm. latotanssi- ja karaoketapahtumia.

Juorkunan kyläseura
talkoilee ja tanssii Havulassa 

”Vesi on niin mystinen elementti, miten se vaikuttaa 
niin rauhoittavasti ihmismieleen”, pohtii Martti Puuma-
lainen elokuvafestivaalin teemaa Utajärven rannalla.

Utajärven hyvinvointiryh-
mä ja liikuntatoimi järjes-
tää tänä kesänä Utajärven 
kirkonkylän uimarannalla 
omalaatuisen liikuntatem-
pauksen. Kolmena peräk-
käisenä tiistaina 21.6. alkaen 
paikalle voi saapua saamaan 
maksutonta Vesijuoksu- ja 
Kanki-Pumppi® -ohjausta.

Päästäkseen osalliseksi 
yhdessä liikkumisen ilos-
ta paikalle on saavuttava 

Kohota kuntoasi 
omalaatuisesti

valkokankaalla

klo 18, jolloin ohjelmassa 
on vesijuoksuvöiden jako 
ja vesijuoksua. 18.15 alkaa 
virallinen Kanki-Pumppi®, 
jota vetävät ohjaajat Rokuan 
Health and Spa:sta.

Kanki-Pumppi® - Ro-
kuan oma uusi erikoisuus. 
”Äijämeiningillä” tehokas-
ta ulkona rautakangella 
toteutettavaa koko kehoa 
muokkaavaa lihaskunto-
harjoittelua, sopii erityisesti 

miesryhmille, mutta myös 
naiset voivat nauttia kun-
non rypistyksestä. Ohjaajat 
tuovat vesijuoksuvyöt ja 
rautakanget mukanaan. Jos 
rautakangen kanssa huitele-
minen ei sovi jonkun luon-
nolle, saa vesijuoksua jatkaa 
koko liikuntatuokion ajan. 
Kaikenikäiset ovat tervetul-
leita kokeilemaan.

Talkoilijat vas. Eero Pirttikoski, Mat-
ti Rämet, Heino Lippo, Raija ja Ahti 
Tonteri.
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Utajärven Eläkkeensaajilla 
riittää virtaa. 

Torstaina tämä toime-
lias joukko oli siivoamassa 
uuden torin alueelle pysty-
tettyä entistä Koskiseudun 
varastorakennusta. Luu-
dan varressa oli parikym-
mentä jäsentä ja alakerran 
kahviossa oli huoltojou-
koissa puolikymmentä 
henkilöä. 

Tänä vuonna tuodaan 
esiin vapaaehtoistoimin-
nan merkitystä tuodaan 
esille koko Euroopan alu-
eella, erityisesti seuraavista 
näkökulmista: yhteiskun-
nallinen merkitys, osalli-
suus jaa vaikuttaminen, 
yhteisöllisyys, oppiminen, 
toiminnan kaksisuuntai-
suus ja tasavertaisuus, 
hyvinvointi ja ilo. Vuoden 
lähettiläitä ovat mm. näyt-
telijä Eija Vilpas, tanssin-
opettaja Aira Samulin sekä 
kirjailija Juha Itkonen. 
Suomessa on vapaaeh-
toistyöllä pitkät perinteet. 
Kansalaisjärjestöt ovat yl-
läpitäneet vapaaehtoistoi-
mintaa. Vapaaehtoistyötä 

voi tehdä myös järjestöjen 
ulkopuolella. Kerrotaan, 
että noin miljoona suoma-
laista tekee vapaaehtoistyö-
tä säännöllisesti ja enemmän 
tai vähemmän säännöllisesti 
tekevät erikseen. 

Yhteiskunta on muuttu-
nut enemmän ja enemmän 
markkinahenkiseksi. Vapaa-
ehtoistyö on mahdollisuus, 
siihen ei voi pakottaa. Jos 
vapaaehtoistyötä tekee vel-
vollisuudentunnosta, sitä ei 
jaksa tehdä pitkään. 

Monille vapaaehtoistyö 
tuo sisältöä ja merkitystä 
elämään ja se voi katkaista 
yksinäisyyden kierteen. Va-
paaehtoistoiminta on yhdes-
säoloa yksinäisen puurtami-
sen sijaan. Vapaaehtoistyö 
antaa uusia tietoja ja käytän-
nön taitoja ja opettaa sosiaa-
lisuutta ja vuorovaikutustai-
toja. Itselle tulee hyvä mieli, 
kun saa tehdä käytännön 
asioita eikä tarvitse toimet-
tomana voivotella sohvalla. 
Eläkepäivien tullen monella 
on vielä virtaa ja halua toi-
mia. 

Eläkkeensaajien iskujoukko 
torimakasiinin kimpussa

Tuulikki Haataja-Enkenberg puku-
varaston kimpussa.

Niskan pirtillä siivoustalkoot
Kaappien siirtoja, vaattei-
den lajittelua ja pihan ha-

ravointia tehtiin siivoustal-
koissa 20.5.2011. Niskan 

pirtti on ollut monien juhlien 
ja näytelmien näyttämönä. 
Tänä kesänä Oulujokilaak-
son Näyttämöyhdistys esit-

tää Ahmasten kalevalaisessa 
kylässä Aapelin kirjoittamaa 
komediaa Siunattu hulluus.

Kaappia siirtämässä Martti 
Häikiö ja Esa Septs ja Tuulikki 
Haataja-Enkenberg

Yllä: Eläkkeensaajien iskujoukko siivoamassa uuden torin makasiinia.

Kuva vas.:Termospullot jonossa  ja kattaus valmiina, huoltojoukko kutsui väkeä kahville, vasem-
malla Anna-Liisa  Mikkonen ja Helli Hamari pojanpikansa vieressä, oikealla Arja Pilto.

Alla: Meneillään makasiinin yläkerran siivous, luudat, harjat ja imurit käytössä, pölysuojaimia tarvittiin. Vasem-
malla Utajärven Eläkkeensaajien pj Hannes Pilto.
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Kyläseura ja 
Innovaatio-ryhmä
Kyläseuran tarkoitukse-
na on koota kylällä vaki-
tuisesti ja tilapäisesti asu-
vat, kuten kesäasukkaat, 
maatila- matkailu- ja muut 
yrittäjät sekä rekisteröidyt 
yhdistykset ja muut maa-
seutuhenkiset ihmiset yh-
teistoimintaan kylänsä hy-
väksi. 

Särkijärven kyläkoko-
uksen valitseman Inno-
vaatio-ryhmän aloitteesta 
Särkijärven kylälle on saa-
tu oma vaakuna ja ryhmän 
tekemän aloitteen pohjalta 
kyläseura on päättänyt 
vuosittain antaa kunnia-
maininnat Särkijärven 
parhaalle pihalle kahdes-
sa sarjassa: paikallinen 
väestö ja loma-asukkaat. 
Pihojen ensimmäiset kun-
niakirjat jaettiin syksyllä 
2010. Kysymyksessä ei 
ole kilpailu, vaan toiminta 
kylämaiseman paranta-
miseksi ja arviointikritee-
reinä ovat mm. pihapiirin 
visuaalinen kokonaisuus 
ja siisteys, aidat ja portit ja 
näkymä tielle, rakennusten 
ja aitojen maalaus.  Kun-
niamaininnan jakamisella 
kannustetaan kylän asuk-
kaita hoitamaan pihojaan. 
Sama piha ei voi saada 
kunniakirjaa toistamiseen 
kolmen vuoden aikana.

Valaistus  
Puolangantielle
Kyläseuran sihteeri Teuvo 
Murtovaara totesi 25.5.2011 
pidetyssä kyläkokoukses-
sa, että kymmenen vuotta 
sitten tehty kyläsuunnitel-

Särkijärvellä arvioidaan  
kylän kehittämiskohteita ja  
Rauhalan tulevaa käyttöä
ma on tullut tiensä päähän. 
Kipinää kylille, maaseudun 
kehittämishankkeen pro-
jektipäällikkö Mia Latvalan 
oli Särkijärven koululla kes-
kustelemassa kyläsuunnitel-
man päivittämiseen ja ky-
län kehittämiseen liittyvistä 
kysymyksistä. Valaistuksen 
saaminen Puolangantielle 
on kirjattu kyläsuunnitel-
maan jo kymmenen vuot-
ta sitten ja se nousi voimak-
kaana esille myös nyt, koska 
tiellä kulkee paljon puutava-
ra- ja turverekkoja ym muu-
ta raskasta liikennettä ja tie 
on kapeahko. Etelärannan-
tien liittymien välillä kylä-
läiset lenkkeilevät paljon, 

kun reitti on Etelärannan tie, 
niin joudutaan kulkemaan 
muutama kilometri Puolan-
gantiellä. Mia Latvala kysyi 
arviota lähikylien valaistus-
tarpeesta. Ehkä kysymyksen 
voisi tulla yhteinen hanke 
Juorkunan ja Sanginkylän 
kanssa.

Kurimon  
tehdasalueen polku 
ja vuositiedote
Kurimosta on 1990-luvul-
la muodostettu oma Natu-
ra-alue, jonka suojeluperus-
teena on perinnemaisemien 
luontotyypit. Kurimo on 
luokiteltu maakunnallisesti 

arvokkaaksi perinnemaise-
maksi. 

Metsähallitus omistaa 
alueen ja suorittaa siellä 
luonnonhoitotöitä, joilla se 
pyrkii palauttamaan alueen 
avoimemmaksi ja hoide-
tumman näköiseksi. 1800-
luvulla toimineen Kurimon 
ruukin tehdasrakennukset 
on Museoviraston toimesta 
paikannettu ja koko alueesta 
on tehty kartta. Kulkeminen 
alueella olisi helpompaa, jos 
reitit olisi selkeästi merkitty. 

Vuosittain toistuvista 
urheilu- ja muista tapahtu-
mista kyläseura on jakanut 
tiedotteita postilaatikkoihin, 
mutta se ei tavoita kylällä 
niitä mökkiläisiä, joilla ei ole 
postilaatikkoa.  Tiedottami-
seen toivottiin myös uusia 
eväitä. Kylän omat kotisivut 
on linkitetty kunnan koti-
sivuille ja sihteeri päivittää 
niitä. Seuraava kyläkokous 

nimettiin tarinaillaksi, jossa 
kootaan vuositiedote kylän 
tapahtumista sekä tarinoi-
daan muista kylän kehittä-
miseen tähtäävistä asioita. 
Mia Latvala on myös paikal-

la juontamassa tilaisuut-
ta. Tarinailta pidetään 
Rauhalassa 19.8.2011 klo 
18.00

Kunnanhallitus asetti ke-
väällä työryhmän selvit-
tämään vaihtoehtoja yllä 
mainittujen kiinteistöjen 
käytölle. Toimikunta ko-
koontui ensimmäisen ker-
ran 1.6.2011 ja listasi seu-
raavat vaihtoehdot: 

1)  Rauhalalle ei tehdä mi- 

tään. 2) Koulu myydään, 
Rauhala jää kyläseuran 
käyttöön 3) Koulu kylä-
seuran käyttöön, Rauhala 
myydään. 4) Koulu kylä-
seuran käyttöön, Rauhalaa 
Oulunkaaren käyttöön. 5) 
Koulu kyläseuran käyttöön, 
Rauhala Kainuun Maakun-

tayhtymälle. 6) Koulu kylä-
seuran käyttöön, Rauhalan 
myynti tai vuokraus yri-
tyskäyttöön. 7) Molemmat 
kiinteistöt myyntiin, mutta 
vain jompikumpi myydään, 
toinen jää kyläseuralle. 8) 
Koulu kyläseuran käyttöön, 
Rauhala puretaan. Vaihto-
ehdot työstetään lopulliseen 
muotoon Kipinää kylälle ta-
rinaillassa 19.8. klo 18.00.  

Vaihtoehtoja punnitaan Rauhalan ja  
Särkijärven koulun tulevasta käytöstä.

Rauhalan A-talo on peruskorjattu vuonna 1998 ja siellä on mm. sam-

mutusjärjestelmä, jota ei kirkonkylän ryhmäkodeissa ole.

Toimikunta Särkijärven  koulun pihalla, vasemmalta Inkeri Perttunen valtuutettu, 
joka keitti kahvit, sitten toimikunnan jäsenet Eero Pirttikoski, Jouni Jurva, Hannele 
Perttunen, Hannele Karhu, Asko Merilä ja Teuvo Murtovaara. Kuvan otti Anna-Liisa 
Valtanen, toimikuntaan nimetty.

Opastaulu, josta selviää Kurimon 
ruukin tehdasaikaisten rakennus-
ten sijaintia ja ruukin toiminnasta 
lyhyt historiikki.

Kylän kehittämisestä kiinnostuneita kylän asukkaita ja vapaa-ajan 
asukkaita kyläkokouksessa Särkijärven koululla. Edessä vasem-
malla Kipinää-kylille hankkeen vetäjä Mia Latvala PSK:sta.

Särkijärven koulu järven puolelta kuvattuna. 
Koulun takaa löytyi valkovuokkoja ja sinivuo-
kon lehtiä ja vanha, pensasmainen vaahtera. 
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Utajärven kolmivuotisen 
keskikoulun viimeiset oppi-
laat saivat päästötodistuk-
sensa 31.5.1961. 

Ensimmäinen luokkako-
kous pidettiin syyskuussa 
2005 ja silloin jo päätettiin, 
että seuraavan kerran ko-
koonnutaan 50-vuotisjuhlan 
merkeissä. Juhlapäiväksi 
valittiin 12.6. ja päivän oh-
jelmasta kutsussa mainittiin, 
että osallistutaan ensin Ju-
malanpalvelukseen Utajär-
ven kirkossa ja sen jälkeen 
on ruokailu Merilän Karta-
nossa. 

Kutsun takakanteen teks-
tattiin Aleksis Kiven mie-
telmä ”Vuosien kuluessa 
muuttua taidamme, kuiten-
kin on meissä aina jotain 
alkuluonteestamme”. Keski-
koulun aikaisesta vuosiker-
tomuksesta löytyivät luok-
katovereiden syntymäajat ja 
osoitteet saatiin helposti sel-
ville. Luokkakokouskutsun 
mukana lähetettiin pank-
kisiirto, jossa oli eräpäivä 
10.5.2011. 

Kirkossa oli 12.6. myös 

rippikoululaisten konfir-
maatio ja kirkko oli ääriään 
myöten täynnä. Kun me 
noin 50 vuotta sitten pää-
simme ripiltä, Utajärven 
kirkko oli vaaleaksi maalat-
tu ja kullalla koristeltu sisäl-
tä. Nykyiseen alkuperäiseen 
malliinsa kirkko peruskor-
jattiin vuosina 1970 – 1971. 
Utajärven kirkko on ollut 
monille vihkikirkko ja toi-
sille myös lasten rippikirkko 
ja usea on joutunut olemaan  
täällä myös lähiomaistensa 
siunaustilaisuudessa.

Edellisen luokkakokouk-
sen jälkeen oli kaksi luok-
katoveria nukkunut pois ja 
saavuttuamme Merilän Kar-
tanoon ehdotettiin hiljaista 
hetkeä heidän muistolleen. 
Nautittuamme maittavan 
lounaan oli ohjelmatuokion 
ja terveisten vuoro. Ritva 
Kerannolla oli mukanaan 
Utajärven keskustan vanha 
kartta ja hän muisteli kuin-
ka hän meni isänsä kanssa 
hevosen kyydissä lossilla 
yli Oulujoen ja kertoi ihme-
telleensä isälle  sitä, kuinka 

hevonen uskaltaa mennä 
veden päälle. Ritva ei ole 
ollut kovinkaan monen 
vuoden ikäinen silloin, kos-
ka Suomen pisin pukkisilta 
valmistui 1950-luvun alussa 
Roomarin rantaan eikä sen 
jälkeen ole lossi kulkenut 
Oulujoen yli. 

Meillä, jotka olimme 
käyneet kirkonkylän kan-
sakoulua, oli muistissa se 
hetki ja retki, kun I – II luo-
kan opettaja, Aino Kauto 
vei oppilaansa riippusillan 
kautta kotiinsa Siiran saa-
reen ja antoi siellä jokaiselle 
kukkapurkin käteen. Sitten 
palasimme purkit käsissä 
takaisin ja hänen kukkansa 
saatiin pois voimalaitostöi-
den alta, jotka olivat juuri 
alkamassa ja Aino-opettajan 
perheineen joutui muutta-
maan pois kodistaan. Ou-
lujoki-muisteluiden jälkeen 
Pentti Holappa luki kir-
joittamiaan runoja ja Laina 
Karhu luki yhden luokka-
toverin terveiset Kanadasta. 
Kirkkoherra Heikki Nissisen 
piipahti tervehtimässä meitä 

Seppo Aitta, Asko Kotila, Laina Karhu, Irma Peltoniemi, takana Helmi Tiri, edessä Pirkko Räsänen, sitten Liisa Väänänen, Sirkka Kiviharju, Timo Holappa, Ritva Keranto, 
Heikki Holappa, edessä Leena Holappa, takana Pentti Holappa, Marjatta Koskinen, sitten Anna-Liisa Valtanen ja Eero Hautala reunassa oikealla.

Karttaa esittelee ja lossilla kulkua muistelee Ritva Keranto, kartan takana on Asko 
Kotila.

kertoen, että kirkossa oli ol-
lut 386 ihmistä. 

Olimme vähän epätietoi-
sia omasta rippikoulun ajan-
kohdasta oliko se vuosi 1960 
vai 1961. Tilaisuuden jälkeen 
on selvinnyt, että ainakin 
loppuvuodesta 1945 syn-
tyneet ovat päässeet ripille 
28.5.1961. Kirkkoherra Nis-
sinen kertoi, että nykyään 
rippikoulu käydään ja ripil-
le päästään sinä vuonna kun 
täytetään 15 vuotta, mutta 
joka on mennyt nuorempa-
na kouluun, hän voi päästä 
oman luokkansa mukana 
rippikouluun ja ripille. 

Pidimme tätä kirkkoher-
ran vierailua erittäin ystä-
vällisenä eleenä. Tilaisuu-
den lopuksi otettiin vielä 
valokuvia ja heitettiin ajatus 
uudesta kokoontumisesta, 
jonka täytäntöönpano jätet-
tiin Mikkelissä asuvan Räsä-
sen Pirkon ja Hämeenlinnas-
sa asuvan Kerannon Ritvan 
harkittavaksi. 

 

Kuvassa väki kuuntelee tarkkaavaisena Pentti Holapan (joka ei näy kuvassa) esittä-
miä runoja, jotka Holappa on myös itse kirjoittanut.

Laina Karhu lukee Lea Huotarilta Kanadasta tullutta kir-
jettä.

...siitä on jo 50 vuotta...
Keskikoulun 50 vuotta sitten 
päättäneet kokoontuivat Utajärvellä

...yhteisiä muistoja...
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Markkinamyyjiä yli sata, kävijöitä yli 10 000.  
Markkinapaikkojen varaus  puh. 040 571 9237. Tervetuloa!

Järjestää: Pudasjärven Yrittäjät ry

Pudasjärven 30-vuotis juhlamarkkinat
pe-la 8-9.7. Pudasjärven torilla

ISOSYÖTE-MÄKIAJOT 24.6.2011
Kansallinen asfalttisprint - Pohjois-Suomen aluemesturuusosakilpailu

Mukana Suomen rallisprint-hirmut väkivahvoilla autoillaan!

Harjoitusajot 23.6. alk klo 15.00Varsinainen kilpailu 24.6. klo 12.00
Tervetuloa IsoSyöte Mäkiajoihin Pudasjärvelle!

Pudasjärvi Racing Team 2000

2300m - korkeusero 175m
Liput 10€ (alle 12v. vanhempien kanssa ilmaiseksi)

Utajärven keskustaan joen viereen 
nousee uusi 4. kerroksinen kerros-
talo. Huoneistoissa vesikiertoinen 
lattialämmitys, koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto, parkettilattiat. Rakennuksen rakenteiden suun-
nitteluratkaisut ovat matalaenergiatasoa. Arvioitu valmistuminen 
huhtikuu 2012.

Esimerkkihuoneistot:
 2. kerros  1h+tupak   42,5 m²     95.625 e
 1. kerros  2h+k   54,0 m²   116.100 e
 3. kerros  2h+k   54,0 m²   121.500 e
 3. kerros  3h+k   70,0 m²    154.000 e

As Oy Utajärven Jokihovi
Vanhatie, Utajärvi

poistoilmanvaihto, parkettilattiat. Rakennuksen rakenteiden suun-

Rakentaminen
on aloitettu!
Sovi esittely

040 538 3229/
Kettunen

Mökkiläisen 
jäteasioita

Vältä kertakäyttöastioita 
Kompostoi itse biojätteesi sekä puutarhajäte
Kierrätä hyötyjätteesi
Vaihda kompostointikäymälään
Herkuttele marjoilla ja kalalla
Hyödynnä jäteasemaa ja ekopisteitä

Utajärven jäteasema
Puolangantie 45
Avoinna: to 16–19.
p. 0400 945 207 

Ruskon jätekeskus
Ruskonniityntie 10, Oulu
Avoinna: ma–pe 7–20
kesällä myös la 8.30–15
Jäteneuvonta puh:
08 558 40010

Raija Moilanen p. 0500 180 520

PITOPALVELUT
Syntymäpäivät, häät, 
muistotilaisuudet, 
ym. tilaisuudet valitsemassasi paikassa 
myös lähikunnissa

SIIVOUS- JA HOIVAPALVELUT

www.herkkukelkka.com

HerkkukelekkaHerkkukelekka
BOBCAT -TYÖT

Utajärvellä ja 
lähikunnissa

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

TELA- JA 
PYÖRÄ-
ALUSTAISILLA 
KONEILLA

LVI ja Kone
Hartikka

TERVETULOA!

KESÄN 2011 SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA
Ke 22.6. Kesäisten laulujen ja 
 virsien yhteislauluilta 
 Utajärven kirkossa klo 19. 
 Iltahartaus 
 Heikki Nissinen.

Pe 24.6. Juhannusaaton hartaus ja 
 juhannuskokko 
 Vesitorninmäellä klo 20.

Su 24.7. Kyläkirkko 
 Naaman kylätalolla klo 13.
 Konsertti 
 Utajärven kirkossa klo 18. 
	 Antto	Vanhala,	viulu	ja	
	 Saara	Karhumaa,	urut.

Su 31.7. Kyläkirkko 
 Sanginkylän Valkeisjärven 
 rannalla klo 13.

Su 7.8. Erämaakirkko Juorkunassa 
	 Kirkaslammen	rannalla	klo	13,	
	 sateen	sattuessa	porokämpällä.

Su 14.8. Kyläkirkko 
	 Ahmaksen	Kalevalaisessa	kylässä	
klo 13.

Lisäksi: Utajärven kirkko ja 
	 kotiseutumuseo 
	 avoinna	1.-31.7.	ma-pe	klo	12-15		
	 sekä	su	klo	11-15,	lisäksi	
	 su	7.8.	ja	su	14.8.	klo	11-15.		
 
	 Paikalla	opas.		
 
	 Tapulissa	valokuvanäyttely	
	 1960-	luvun	kyläkuvista.

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

HANHITIE 13 90150 OULU
Puh. (08) 818 0100
www.sahkopolar.fi, 

etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi
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Utajärvi
Utajärven terveysasema on kiinni 18.7.–14.8.
(vastaanotto, kuntoutus, terveydenhoitajien vastaanotto, diabe-
tesneuvola, työterveyshuolto, hammashoitola, mielenterveys-
yksikkö)

Sulkuaikana Vaalan terveysasema päivystää ja hoitaa kiireellistä 
sairaanhoitoa tarvitsevat utajärveläiset ma-to klo 8-16 ja pe klo 
8-15. Ota ensin yhteys puhelimitse:

- sairaanhoitaja- ja lääkäripäivystys        (08) 587 568 00
- työterveyshuolto                                      (08) 587 568 00
- äitiysneuvola                                            0400 855 977
- lastenneuvola                                           (08) 587 562 76
- röntgen                                                     (08) 587 568 11
- kuntoutus                                                 (08) 587 568 08
- hammashoitola                                        (08) 587 568 37
- mielenterveysyksikkö             (08) 587 567 14, 050 371 7052

Sovittuja kiireellisiä laboratorionäytteitä (mm. INR-koe/Ma-
revan-hoito, reumakokeet, Leponex-kokeet, OYS:n määräämät 
tutkimukset) otetaan päivittäin klo 7.30-10 Utajärven terveys-
aseman laboratoriossa. Ajanvaraus (08) 587 5 67 07. Sisään-
käynti neuvolan ovesta.

Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevat 
voivat ottaa yhteyttä Suvituulen päivystävään sairaanhoitajaan, 
0500 295 384.

Asiakkaiden tulee toimittaa uusittavat reseptit Utajärven ap-
teekkiin. Reseptejä uusitaan maanantaina, keskiviikkona ja 
perjantaina. Uusitut reseptit toimitetaan Utajärven apteekkiin 
uusintapäivinä kello 15 mennessä, jonka jälkeen reseptit ovat 
noudettavissa. Pyydämme asiakkaita huolehtimaan reseptien 
uusinnat mieluiten ennen sulkuaikaa.

Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelua ei ole sulun aikana. Hae tar-

vitsemasi välineet (verensokeriliuskat, katetrit, avannepussit ym.) 
ajoissa!

Vanhusten päivätoimintaa ei ole Utajärven Suvituulessa 11.7.–14.8.

Utajärven sosiaalitoimisto on suljettuna kunnanviraston kiinni ol-
lessa ajalla 4.-24.7. Tänä aikana toimii sosiaalityön puhelinpäivystys, 
(08) 587 562 56, kello 9-11. Toimeentulotukiasiointi pääsääntöisesti 
kirjallisesti. Asiointiaika järjestetään tarvittaessa kiireellisesti. Sosiaa-
lipäivystyksen hoitaa Oulunkaaren sosiaalipäivystys, (pääsääntöisesti 
lastensuojeluasiat), yhteydenotot hätäkeskuksen numeron 112 kautta.

Utajärven lastenneuvola
Viikko 25
Lastenneuvola: Terveydenhoitaja Piia Paavola neuvolassa paikalla to 
23.6., puhelinnumero 050 340 6938. Kiireettömissä asioissa yhteys 
terveydenhoitaja Kaarina Huoviseen, (08) 587 562 62, viikolla 26. Kii-
reellisissä sairaanhoitoa vaativissa asioissa yhteydenotot terveysase-
man vastaanottoon, (08) 587 567 00 tai päivystysaikana Oulun seu-
dun yhteispäivystykseen, (08) 315 2655.
Äitiysneuvola: Kiireettömissä asioissa yhteys terveydenhoitaja 
Kaarina Huoviseen, (08) 587 562 62, viikolla 26. Kiireellisissä sai-
raanhoitoa vaativissa asioissa yhteydenotot terveysaseman vas-
taanottoon, (08) 587 567 00, tai päivystysaikana Oulun seudun 
yhteispäivystykseen, (08) 315 2655. Raskausajan ensikäynneistä so-
piminen viikolla 26. 
Viikko 26
Lastenneuvola ja äitiysneuvola: Kaarina Huovinen vastaa puhelin-
numerossa (08) 587 562 62.

Vaala
Vaalan terveysasema on kiinni 20.6.–17.7.
(vastaanotto, röntgen, kuntoutus, terveydenhoitajien vastaanotto, 
diabetesneuvola, työterveyshuolto, hammashoitola, mielenterveys-
yksikkö)

Sulkuaikana Utajärven terveysasema päivystää ja hoitaa kii-
reellistä sairaanhoitoa tarvitsevat vaalalaiset ma-to klo 8-16 ja 
pe klo 8-15. Ota ensin yhteys puhelimitse:

- sairaanhoitaja- ja  lääkäripäivystys        (08) 587 567 00
- työterveyshuolto                                          (08) 587 567 00
- äitiysneuvola, puhelinaika klo 9-10              (08) 587 562 62
- lastenneuvola, puhelinaika klo 9-10            (08) 587 562 62
- kuntoutus                                                     (08) 587 567 13
- mielenterveysyksikkö               (08) 587 567 14, 050 371 7052
- hammashoitola                        (08) 587 567 21, (08) 587 567 22

Sovittuja kiireellisiä laboratorionäytteitä (mm. INR-koe/
Marevan-hoito, reumakokeet, Leponex-kokeet, OYS:n mää-
räämät tutkimukset) otetaan päivittäin klo 7.30–10 Vaalan 
terveysaseman laboratoriossa. Ajanvaraus (08) 587 568 01. 
Sisäänkäynti vuodeosaston ovesta.

Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellistä sairaanhoitoa tarvitse-
vat voivat ottaa yhteyttä Vaalan vuodeosaston päivystävään 
sairaanhoitajaan, 0400 855 938.

Asiakkaiden tulee toimittaa uusittavat reseptit Vaalan ap-
teekkiin. Reseptejä uusitaan maanantaina, keskiviikkona ja 
perjantaina. Juhannusviikolla poikkeuksellisesti ma, ke ja to. 
Uusitut reseptit toimitetaan Vaalan apteekkiin uusintapäivi-
nä kello 15 mennessä, jonka jälkeen reseptit ovat noudetta-
vissa.

Työterveyshuolto on suljettu ajalla 20.6.–14.8.

Vaalan sosiaalitoimisto on suljettuna kunnanviraston kiinni 
ollessa ajalla 4.-29.7. Tänä aikana toimii sosiaalityön puhe-
linpäivystys, (08) 587 562 65, kello 9-11. Toimeentulotuki-
asiointi pääsääntöisesti kirjallisesti. Asiointiaika järjestetään 
tarvittaessa kiireellisesti. Sosiaalipäivystyksen hoitaa Oulun-
kaaren sosiaalipäivystys (pääsääntöisesti lastensuojeluasiat), 
yhteydenotot hätäkeskuksen numeron 112 kautta. 

Hyvinvointia 
ihmistä lähellä www.oulunkaari.com

Sale - siellä missä sinäkin.

Utajärvi
Laitilantie 10
puh. 044 788 6167

Sale - siellä missä sinäkin.

Utajärvi
Laitilantie 10
Utajärvi
Laitilantie 10
Utajärvi
puh. 044 788 6167

ma-to 7-21
pe 24.6. 7-12

la 25.6. suljettu
su 12-18

Palvelmme

249 295

199

135

pkt

Atria perinreinen
MARINETTI
400 g (6,22/kg)

Koff
OLUT
0,33 l pll 12-pack
(2,45/l) sis. pantit

COCA COLA
0,33 l tlk
15-pack (1,55/l)
sis. pantit

pkt

prk

pss

159

Rainbow
SALAATTIJUUSTO-
KUUTIOT
175 g (7,71/kg)

1092

479
pkt429

pkt

994

Voimassa 
4.5. alkaen

PullaPirtti
OHRARIESKA
3 kpl 660 g
(3,01/kg)

Hätälä graavi ja
kylmäsavu
LOHIFILEESIIVUT
150 g (31,93/kg)

Rainbow suomalainen
PORSAAN
KASLERPIHVI
marinoitu 800 g
(5,36/kg)

pkt

Atria
HIILLOSMAKKARA
400 g (3,97/kg)

15-pack

Aurinkoista Juhannusta!

Portti porsaan
ULKOFILEPIHVIT
mausteöljyssä
360 g (8,19/kg)
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Jurvelinin
Puh. (08) 5424 903

Kaihlasjärvi, Särkijärvi

Puutarha

KIINTEISTÖHUOLTO 
RAIMO KARHULA

Saaritie 8, 91600 Utajärvi
Puh. 5421 445, 0400 388 521

hautakivien

Hautakivityöt Jukka Oilinki
Ouluntie 21, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 917 217
jukkaoilinki@luukku.com

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

SÄHKÖSUUNNITTELU
HANNU SEPPÄLÄ

Rantaholapantie 2B1 91500 MUHOS
GSM 0400 847746
hannu.seppala@mail.suomi.net

Tilausajot edullisesti  
joka lähtöön sopivilla ja kokoisilla autoilla

SUORSAN LIIKENNE KY
Kajaanintie 38 91600 Utajärvi

Puh/fax 5421 420, matkapuh. 0400 925 867, 0400 285 867
Palvelulinja Unto 050 5727 275 

Alvi Suorsa koti 5424 745

utahalli@utanet.fi

Remonttipalvelu 
erityisesti kostean 
tilan remontit

Utahalli
Puh 0500 588 080

www.temotek.fi

Teknologiantie 4 F  90590 Oulu
Puh. 0207 436 950, fax 0207 436 951

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Maksamme meille tuoduista romuautoista
ja metalliromusta hyvän hinnan

www.utacon.fi

Tabloid-lehdet	•	Erilaiset	julkaisut	ja	esitteet
Käyntikortit	•	Tarrat	•	Valokuvauspalvelut

Korpitie	6,	93100	Pudasjärvi
puh.	0400	385	281	
vkkmedia@vkkmedia.fi		
www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy
OSTAMME ENERGIAPUUTA

OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Markku Mustonen  puh. 0400 585 754
Jukka Koistinen  puh. 050 583 1465
Juha Moilanen  puh. 0400 180 480

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Kiertotie 11 Utajärvi
• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto

Kysy lisää:
Tapahtumassa esiintyy 

17 yhtyettä ympäri Suomea. 
Koko tapahtuman ajan 

Revontuli Disco ja 
Pudasjärven Urheilijoiden 
ylläpitämä anniskelualue. 

Tervetuloa!
Katso tarkempi ohjelma:
www.jyrkkafestival.com

1.-2.7. Pudasjärven 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkä 2011 
Rock Festival
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Asematie 2, 91600 Utajärvi
Puh. 08- 5421 703

050 559 3617
kuntouta@elisanet.fi

Fysioterapia-
palvelut Utajärven 

keskustassa

Kauppurienkatu 31 B, 90100 Oulu p.  (08) 815 0440
Päkkilä Kari matkap.  040 522 0442

Talotutkimus Kairitek Oy

www.kairitek.com
Kunto-, kosteus- ja hometutkimukset

SÄHKÖASENNUS M. JURVA
UTAJÄRVI-VAALA-MUHOS

PUH. 040 417 2337 tai 040 575 1310

• Sähköasennukset, 
 -tarvikkeet
• Uudis- ja saneerauskohteet

www.sahkoasennusjurva.fi

Vanhatie 46, 91600 UTAJÄRVI
puh. (08) 5422 541

JALKAKLINIKKA

suljettu la 25.6. - 13.8 ja juhannusaattona 24.6.

 Grilli-kahvio
 Pizzeria
 Elintarvikkeet
 Keskioluet 
    kahviossa ja
    ulosmyynti
 Jäätelöt
 Veikkaus-
    palvelu
 Kalastusluvat
 Nestekaasut
 Mobil-öljyt
 Kortti/seteli-
    automaatti

Utajärvi
puh. (08) 561 8800
Fax (08) 561 8822

Sirpa Komminaho
040 5307 399

koontiaoy@wippies.fi

Jarmo Komminaho
0400 604 505

jarmokomminaho@msn.com

Tilitoimisto 
Koontia Oy

Vanhatie 33
91600 Utajärvi

Patotie 14

Olemme	koko	kesän	auki!	
Tervetuloa! p. 040 838 4908

Vanhatie	50	Utajärvi.

Perjantaisin	hiusten	
leikkaukset	ilman	

ajanvarausta	klo	9-17

KYLÄTALAKKARI
.
.
.
.
.

kiinteistönhoito
kodinremontit
pienkonehuolto
polttopuidenteko
mökkitalkkaroinnit 
ym.

Tmi: J. Mulari

Apua kaikkiin 
arjen askareisiin.

p. 044 297 0741

Oman taloutensa  
isäntä tietää 
mistä vakuutukset 
kannattaa ottaa.
OP-bonuksia kertyy nimittäin ihan 
tavallisesta pankkiasioinnista ja nyt 
myös Pohjolan vakuutuksista. 
Tule juttelemaan tai klikkaa op.fi

Yhdessä hyvä tulee.

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

Movitek Oy  Tukkimiehentie 1, 90530 OULU, Puh. 020 793 9735
asiakaspalvelu@movitek.fi 

Talotekniikan osaaja.

www.movitek.fi

Nyt leipomaan.

Kinnusen jauhoilla onnistut aivan 
varmasti. Parhaat jauhot pohjoisen 
omasta viljasta pohjoisen omille 
jauhopeukaloille.

Hyvä kasvaa omasta maasta.

www.kinnusenmylly.fi

Hyvää kesää  kaikille!


