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Utajärv

Hyvinvoinnin kehittäminen noussut johtavaksi teemaksi
Utajärvellä aloitellaan kesää jälleen positiivisissa merkeissä. Kunnan talous on
edelleen vahva ja useita hyvään elämiseen kuuluvia asioita on meneillään.
Kunta on saanut rakennettua menonsa ja tulonsa sille mallille, että viime tuotti ennätyksellisen hyvän tuloksen. Asukaskohtaisella vuosikatteella mitattuna Utajärvi oli koko
Suomen kuntakentän ykkönen. Huomioitavaa on, että verotulot on kerätty Pohjois-Suomen halvimpiin kuuluvalla
kunnallisverotuksella. Kuntaveroprosentti, 19,5, on tarkoitus myös pysyttää tuolla tasolla. Tähän tavoitteeseen tuo
kysymysmerkkejä myllerrys, jota maan hallitus parhaillaan
vie eteenpäin kunta- ja palvelurakenneuudistusprosessissa.

Kunta pysyy itsenäisenä
Utajärvi oli helmikuussa 2012 esitetyissä kaavailussa
merkitty osaksi uutta Oulua. Utajärven valtuusto ei tälle
lämmennyt. Kunta ilmoitti valtiolle, että ensin pitää rakentaa laajat, ehkäpä koko maakunnan käsittävä sosiaali- terveysalue, joka järjestää koko sosiaali-terveyskentän palvelut ns. peruserikoissairaanhoitoa myöten ja jolle ohjataan
valtion, kuntien ja osa Kelan rahoituksesta.
Kun näin saadaan ko. palveluiden järjestäminen ja rahoitus samalle organisaatiolle, saadaan tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua, jota kovasti haetaan. Huomionarvoista
on, että tällöin myös kunnat tietäisivät etukäteen, paljonko
rahaa budjetteihin pitäisi vuosittain varata. Vasta tämän
jälkeen voitaisiin katsoa, jatkaako nykyinen kuntakenttä,
tehdäänkö vapaaehtoisia kuntaliitoksia, vai syvennetäänkö kuntien välistä yhteistyötä muilla tavoin. Ainakin toistaiseksi Utajärven kunta pysyy itsenäisenä ja siihen antaa
hyvät mahdollisuudet vankka kuntatalous.

Ennalta ehkäisevää työtä
Hyvinvoinnin kehittäminen on pikku hiljaa noussut Utajärven kunnan johtavaksi teemaksi. Hyvinvointi käsitetään

tällöin laajaksi. Se pitää sisällään paitsi ihmisten, myös ympäristön hyvinvoinnin. Utajärvellä ajatellaan, että ihmisten fyysiseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa terveellisen syömisen,
juomisen, tupakoimisen vähentymisen ja liikkumisen kautta.
Ihmisen henkiseen hyvinvointiin taas liittyy yhteisöllisyys,
syrjäytymisen estäminen, ihmisten välisen kanssakäymisen
lisääntyminen. Puhutaan sosiaalisesta pääomasta, jota em.
tavoin kerrytetään ja jonka tuloksena yhä useammalle utajärviselle kasvaa tervettä itsetuntoa ja mahdollisimman moni
kokee oman ja perheensä elämisen tärkeäksi ja tavoitteelliseksi. Kunnassa on käynnissä useita hankkeita, joilla tavoitteisiin
pyritään. Kunta myös panostaa rahaa ennalta ehkäisevään
työhön; se on myös selkeästi halvempaa kuin vaurioiden korjaaminen.

Kuntakuva kohentunut
Hyvään elinympäristöön kuuluu kaunis kuntakuva. Elinympäristöohjelman valmistelu on meneillään. Siinä tunnistetaan
ympäristöä pilaavia tekijöitä sekä etsitään keinoja joilla epäkohtia korjataan. Kolmannen sektorin, kylien ja järjestöjen
rooli on tässä työssä merkittävä. Kuntakuva on viime vuosina
jo kovasti kohentunut.
Mainitsen tässä parhaana esimerkkinä uuden torin ja Torimakasiinin. Urheilukentän vuosikymmeniä odotettu rakentaminen alkaa (jos valtuusto päättää) ensi syksynä. Uusvanhalta
Hyvinvointitalolta lähtee Hyvinvointiraitti kohti toria. Raitin
varrelle rakennetaan hyvinvointia edistäviä elementtejä.
Kaikki nämä tekijät vaikuttavat myös siihen, että kuntalaiset
voivat olla ylpeitä omasta kunnastaan. Tätä kotiseuturakkautta osaltaan edistää Rokua Geopark, jossa kovasti tehdään töitä
Oulujokilaakson kehittymiseksi matkailualueeksi, jota turistit
käyvät myös ulkomailta katsomassa ja sitä kautta tuovat elin-

Ainakin toistaiseksi Utajärven kunta pysyy itsenäisenä ja siihen antaa hyvät mahdollisuudet vankka
kuntatalous, toteaa Juujärvi.
voimaa alueelle.
Toivotan kaikille utajärvisille ja myös naapurikuntien
asukkaille onnellista kesää. Tervetuloa tutustumaan Utajärveen lähemminkin!

Kyösti Juujärvi
kunnanjohtaja

Kuntaliitto ihailee Utajärven
innovatiivista otetta ja uutta hallintomallia
- Utajärven kunta on monessa asiassa muita edellä, Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen totesi torstaina
kunnassa vieraillessaan.
Kuntaliiton tutkimus- ja
kehitysyksikköä
kiinnostivat Utajärvellä yleinen
innovatiivisuus,
laatutyö,
uusi valmisteilla oleva hallintomalli sekä Oulunkaaren
toiminta. Vierailu toteutti
Kuntaliiton kehityspäällikkö
Salme Sundqvistin pitkäaikaisen haaveen. Hän on haaveillut matkasta Utajärvelle
siitä lähtien, kun Utajärven
kunnasta tuli kymmenen
vuotta sitten Suomen en-

simmäinen laatusertifikaatin
saanut kunta.
Kehitysjohtaja Majoinen
oli erityisen vaikuttunut uudesta, kehitteillä olevasta
hallintomallista, jota hän aikoo mainostaa sekä Kuntaliitolle että muille kunnille.
Hän pitää hyvänä, että luottamushenkilöiden valta kasvaa nimenomaan asioiden
valmisteluvaiheessa.
Kunnanjohtaja
Kyösti
Juujärven mukaan osaavat
ja sitoutuneet luottamushenkilöt ovat arvokas luonnonvara. Siksi heidän työnsä on
tehtävä
mahdollisimman
mielenkiintoiseksi. Uudessa

mallissa turhat rutiinipäätökset karsitaan pois, jotta
luottamushenkilöt voisivat
keskittyä oikeasti tärkeisiin
asioihin ja nähdä oman työnsä jäljen.
- Luottamushenkilöt eivät
ole kaivanneet rutiiniasioihin
puuttumista pitkään aikaan,
totesi myös hallituksen puheenjohtaja Pentti Tuovinen.

Lähidemokratia toimii
pienessä kunnassa
Utajärven kunnan mielestä ennen kuntaliitoksia tulisi selvittää, miten sosiaali- ja
terveyspalvelut järjestetään.
Utajärvi ajaa mallia, jossa

Pohjois-Pohjanmaa olisi jaettu kahteen sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävään
organisaatioon, Oulu Eteläiseen ja Oulu Pohjoiseen. Silloin pienemmillä kunnilla
olisi mahdollisuuksia pysytellä itsenäisinä ja keskittyä
alueen elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Majoisen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämistä pohtivan valtion työryhmän pitäisi selvittää myös tämä vaihtoehto.
Kehityspäällikkö Sundqvistin mukaan Utajärven
pienestä väkimäärästä on
kunnalle hyötyä. Kuntalaiset

pääsevät paremmin vaikuttamaan päätöksentekoon, ja
heidän mielipiteitään voidaan kuulla helpommin.
Myös Juujärven mukaan lähidemokratia toteutuu Utajärvellä aivan eri tasolla kuin
suurissa kunnissa ja kaupungeissa, mikä puoltaa kunnan
itsenäisyyttä myös tulevaisuudessa.
Utajärvellä vallitseva yleinen innovatiivisuus ja rohkeus ihmetyttivät vierailijoita.
Sekä luottamushenkilöt että
virkamiehet olivat yhtä mieltä siitä, että kunnan innovatiivisuuden ja kehittymisen
tärkein kulmakivi on keski-

näinen luottamus.
- Utajärvellä katsotaan yli
puoluerajojen, mikä on kunnalle parasta. Emme ole koskaan pelänneet muutosta, selitti valtuuston puheenjohtaja
Tapani Mikkonen.
Kunnanjohtaja
Juujärvi
kiitteli myös ennakkoluulotonta ja vastuuntuntoista
henkilökuntaa. Töitä ei tehdä
tiukkapipoisesti, vaan huumoriin kannustetaan ja virheitäkin suvaitaan. (rm)

Inbody-kehonkoostumuksen mittaus

lellään vastaan toiveita kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnille, mutta kuntalainen
itse toteuttaa sen! Utajärvellä
kuntalaiset ovatkin lähteneet
hienosti mukaan hyvinvoinnin edistämiseen ja siitä suuri
kiitos kaikille kuntalaisille!
(hk)

Utajärvi tuottaa hyvinvointipalveluja
Kunnan tärkeä tehtävä on
tuottaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä palveluja. Koulu, kirjasto, kulttuuri,
nuoriso- ja liikuntapalvelut,
päivähoito,
ruokapalvelut,
kiinteistöhuolto, Hyvinvointitalon työntekijät ja monet
muut - kaikki tuottavat hyvinvointipalveluja.

Elämäntapamuutoksen ilta
Syksyn aloitamme kokoontumalla kaikille avoimeen elä-

mäntapamuutoksen
iltaan
psykologi Satu Hautalan johdolla. Mietimme yhdessä, miten voisimme muuttaa elämäntapojamme vaikka vain
hieman
terveellisempään
suuntaan. Joku voisi haluta
karistaa muutaman ylimääräisen kilon, toinen lopettaa tupakanpolton tai päästä
eroon alkoholin käytöstä tai
vaikkapa kiinnittää pikkuisen
enemmän huomiota omaan
hyvinvointiin.

Savuttomuuteen
tukeminen
Savuttomuuteen kannustaminen jatkuu, kunta korvaa edelleen 100 euroa nikotiinikorvaustuotteista, jos on lopettanut
tupakoinnin ja savuttomuutta
on kestänyt vähintään kolme
kuukautta.

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen
Ikäihmisten hyvän hoidon
puolestapuhuja geriatri Sirk-

ka-Liisa Kivelä tulee Utajärvelle elokuussa. Luvassa on
luentoja ja jatkamme yhteistä keskustelua, miten voisimme yhdessä tukea ikäihmisten
hyvinvointia entistä paremmin.

Lasten ja nuorten
hyvinvointi-ilta
Keväällä järjestettyihin lasten
ja nuorten hyvinvointi-iltoihin on luvassa jatkoa ja psykologi Keijo Tahkokallion luento on syyskuussa.

Kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus käydä ilmaisissa
Inbody-mittauksissa
lokamarraskuun vaiheessa, viikolla 44 ja 45.

Miesten päivä
Hyvin onnistuneelle Miesten hyvinvointipäivälle on
luvassa jatkoa keväällä 2013.
Naisiakaan ei ole unohdettu,
Hyvinvointiryhmä ottaa mie-

Utajärv

Marjukka aloitti etsivänä
nuorisotyöntekijänä
Utajärvellä aloitti kesäkuussa etsivänä nuorisotyöntekijänä Marjukka Itkonen. Etsivän nuorisotyön tavoitteena
on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus
turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren
kanssa vastauksia nuoren
mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan
tarvitsemansa
palvelut. Utajärvellä on tavoitteena, että jokainen nuori löytää koulutus-, harjoittelu- tai työpaikan. Uudessa
toimintamallissa
tarjotaan
15–29-vuotiaille nuorille vapaaehtoisuuteen perustuvaa
yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Yhteistyön lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet ja toiveet.
Etsivä nuorisotyöntekijä pyrkii olemaan helposti

saatavilla, lähellä nuoria ja
mahdollistamaan
nuorelle hetkeksi aikaa pysähtyä
miettimään omaa tulevaisuuttaan. Nuoret voivat olla
yhteydessä itse tai ohjautua
yhteistyötahojen
kautta.
Myös vanhemmat, ystävät
tai lähipiiri voivat ottaa yhteyttä tarvittaessa. Yhteyttä
voi ottaa pienissäkin asioissa.
Alkuvaiheessa nuoren tilanne kartoitetaan ja asetetaan
yhdessä tavoitteita työskentelylle. Työskentely nuoren
kanssa voi olla esimerkiksi
keskustelua, neuvontaa, rinnalla kulkemista ja nuoren
tutustuttamista eri palveluihin. Työskentely perustuukin vapaaehtoisuuteen ja
luottamukseen ja jokaiselle
nuorelle pyritään löytämään
hänen näköisensä polku.
Marjukka on tavattavissa
Hyvinvointitalolla ja nuorten

Utajärven kunta Facebookiin
Utajärven kunta julkaisee Facebook-sivut syksyyn mennessä.
Sivujen tarkoituksena on tavoittaa paremmin myös ne Internetiä käyttävät kuntalaiset ja mökkiläiset, jotka käyttävät kunnan internet-sivuja harvemmin. Tarkoituksena on myös lisätä
vuorovaikutteisuutta ja herättää kuntalaisia keskustelemaan.
Pyrkimyksenä on, että vastaukset kuntalaisten kysymyksiin
saataisiin lähes reaaliajassa viraston aukioloaikojen aikana.
Facebook-sivujen avulla tuetaan kunnan palveluita ja toiminnan läpinäkyvyyttä. (ah)

Rautakankipumppia ja
vesijuoksuvyö-ohjausta
uimarannalla

Marjukka on tavattavissa Hyvinvointitalolla ja nuorten tapahtumissa. Hänet tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla
tapahtumissa. Hänet tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla, yhteystiedot löytyvät
kunnan nettisivuilta. Hyvinvointitalon
facebook-sivut

ovat myös suunnitteilla.
Koulun alkaessa Marjukka
käy tapaamassa nuoria myös
koululla. (hk)

Sydänterveyden edistämisen
alueellinen kunniamaininta!
Suomen Sydänliitto on myöntänyt Utajärven kunnalle sydänterveyden edistämisen
alueellisen
kunniamaininnan. Tunnustus myönnetään
vuosittain muualla kuin sydänjärjestöissä tehdystä työstä sydänterveyden hyväksi.
Kunniamainintoja myönnettäessä huomiota kiinnitetään
erityisesti toiminnan alueelliseen vaikuttavuuteen, sovellettavuuteen ja uutuuteen.
Perusteluina
mainitaan
seuraavaa: Utajärven kunta
on panostanut kuntalaisten
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hyvinvoinnin edistämiseen
viime vuosina merkittävästi. Kuntaan on perustettu
muun muassa hyvinvointivastaavan tehtävä, laadittu
hyvinvointikertomus ja siihen pohjautuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
suunnitelma. Kunnassa on
aktiivinen hyvinvoinnin ja
terveydenedistämisen työryhmä ja Oulunkaaren seutukunnan kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä terveyden
edistämiseksi. Esimerkiksi
Utajärven kunnanvaltuuston

jäsenten painonpudotuskampanja sai mukaan muitakin
kuntia.
Kunnanvaltuusto
halusi omalta osaltaan käynnistää konkreettisen painonhallintakampanjan
oman
terveytensä
edistämiseksi.
Valtuutetut seuraavat painon
muutoksia käymällä puolivuosittain Inbody-mittauksessa.
Utajärven kunta kuului yhtenä toimijana myös
”Terveempi Pohjois-Suomi”
-hankekokonaisuuden nuorten terveyttä ja hyvinvointia

Hauskaa ja tehokasta rautakankipumppia ja vesijuoksuvyöohjausta järjestetään jälleen kesällä Utajärven uimarannalla keskiviikkoisin klo 18.00. Molemmat lajit sopivat tietenkin naisille, mutta erittäin hyvin myös tosimiesten imagoon!
Ohjaus on ilmaista ja ohjaajat tuovat rautakanget ja vesijuoksuvyöt mukanaan. Vesisade ei ole este, se pistää riuhtomaan
vaan entistä kovempaa :) Ohjausta on kesäkuussa 20. ja 27.
päivä, (sitten pidetään välissä kahden viikon tauko), heinäkuussa 18. ja 25. päivä ja elokuussa 1., 8., 15., 22. ja 29. päivä.
Löydät ajat myös www.utajarvi.fi tapahtumakalenterista.
Tervetuloa! (hk)

Utajärvi – Reilun
kaupan kunta

edistävään Hyrrä-osahankkeeseen.
Hyrrä-hankkeessa luotiin
nuorten ympärillä olevan toimijaverkoston poikkihallinnollinen yhteistoimintamalli,
joka tähtää viranomais- ja
järjestötoimijoitten
voimavarojen yhdistämisen avulla
vastuulliseen välittämiseen
ja mahdollisimman varhaiseen puuttumiseen nuorten
terveyttä, liikkumattomuutta
ja hyvinvointia vaarantaviin
elintapoihin ja syrjäytymisuhkaan. (rm)

Utajärven hyvinvointivastaava:

Sydänliiton kunniamaininta
kuuluu kaikille kuntalaisille
Hyvinvoinnin edistämisellä
on ollut konkreettisia vaikutuksia, sillä erittäin korkeasta
sairastavuudesta huolimatta Utajärvi näyttäisi alittavan
erikoissairaanhoitoon varatun budjetin.
- Eurot ovat siellä jossakin, mutta ne eivät ole silti
se määräävä tekijä. Tärkeintä
on, että Utajärvellä on hyvinvoivat ja aktiiviset kuntalaiset, jotka huolehtivat
itsestään ja naapureistaan,
Utajärven hyvinvointivastaava Hannele Karhu toteaa.
Karhu iloitsee, että sekä
työntekijät, luottamushenkilöt, järjestöt että kuntalaiset
ovat lähteneet hyvinvoinnin
edistämiseen mukaan niin
laajasti. Uusia ideoita sataa
koko ajan. Hyvinvoinnista
on tullut pysyvä ajattelumal-

li, joka on esimerkiksi vakiopykälänä kunnan tiimien kaikissa kokouksissa.
Sydänliiton mukaan Utajärvi on edistänyt kuntalaisten hyvinvointia merkittävästi viime vuosina. Yksi
esimerkki on hyvinvointivastaavan tehtävän perustaminen.
Karhun mukaan suurin
vaikutus on vuosittain laadittavalla sähköisellä hyvinvointikertomuksella, joka sisältää sekä indikaattori- että
kokemustietoa. Sen avulla
kunta löytää tärkeimmät kehittämiskohteet ja toimenpiteet.
Hyvinvointi on paljon
muutakin kuin liikuntaa ja
laihduttamista, sillä lähes
kaikilla päätöksillä on vaikutuksensa ihmisten hyvin-

vointiin. Utajärvellä hyvinvoinnin kannalta tärkeänä
pidetään muun muassa vammais- ja vanhusneuvoston
sekä nuorisoneuvoston aktiivista toimintaa. Työllistämiseen panostetaan, ja tavoite
on, että kaikki alle 29-vuotiaat sijoittuisivat joko töihin,
kouluun, oppisopimuspaikkoihin tai työpajalle.
Karhu tietää, että eri ihmisille ovat tärkeitä hyvin
erilaiset asiat. Yksi aktivoituu
inbody-mittauksesta, toisen
hyvinvointia parantaa kulttuuritarjonta ja kolmas nauttii uintireissuista Rokualle.
Alun perin reissuja järjestettiin kolmen viikon välein,
nyt jo joka toinen viikko. Uimaretket ovat niin suosittuja,
että ensi syksyllä niitä pohditaan jo joka viikolle. Kun-

talaiset maksavat itse viiden
euron hintaisen uintilipun, ja
kunta tarjoaa linja-autokyydin ja ohjatun allasjumpan.
Utajärven kunta luottaa
hyvinvoinnin edistämisessä
positiiviseen
kannustamiseen, ennaltaehkäisyyn ja siihen, että pienilläkin asioilla
on merkitystä. Esimerkiksi
ikäihmisten tapaturmia aiotaan ennaltaehkäistä liikkumista ja tasapainoa parantavilla jumpilla. Savuton
Utajärvi -kampanjassa taas
asukkaille tarjotaan sadan
euron tukea nikotiini- ja korvaushoitoihin.
Alueellinen
kunniamaininta
luovutettiin
21.4.2012 Sydänviikon tapahtumassa Rokuan Health &
Spassa. (rm)

Utajärven kunnalle on suunniteltu omanlainen kangaskassi Reilun kaupan hengessä. ”Reilut utajärveläiset”-kasseja tulee myyntiin Utajärven Yhteispalvelupisteeseen ja torimakasiiniin. Molemmissa paikoissa on tarjolla myös Reilun
kaupan esitteitä. Torimakasiini on auki joka päivä ajalla 25.6.–
11.8.2012.
Utajärven kunta on tukenut Reilua kauppaa jo toukokuusta 2004, jolloin Utajärven kunnanhallitus teki päätöksen, että
kunta siirtyy pysyvästi käyttämään Reilun kaupan tuotteita
vieraskahvituksissa. Loppuvuodesta 2004 Utajärven kunta sai
ensimmäisenä kuntana Suomessa oikeuden käyttää Reilun
kaupan kunta –titteliä. Käyttämällä Reilun kaupan tuotteita
kunta tukee osaltaan eettisyyttä ja toteuttaa yhteiskuntavastuutaan. Vieraskahvituksissa on käytössä Reilun kaupan kahvi ja tee. Satunnaisesti tarjoillaan myös muita Reilun kaupan
tuotteita. Reilun kaupan hedelmät ovat käytössä välipala- ja
jälkiruokatarjoiluissa. (ah)
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Utajärv

Utajärven kunta

KUNNANVIRASTO/ YHTEISPALVELUPISTE ON SULJETTU 2.-20.7.2012
PÄIVYSTYKSET:
Kiireelliset päivähoitoasiat p. 050 306 3237

Ihminen kohdataan ihmisenä

Hyvinvointitalossa
visuutta käytetään rohkeasti,
laajaa kokemusta hyödyntäen, hän sanoo.
Oulussa syntynyt ja pitkän aikaa Inarissa yrittäjänä
ja Pohjois-Lapin TE-toimistossa työskennellyt Anita
Autio on nyt Utajärvellä toista kertaa kehittämässä uusia
toimintoja.
– Minä olin täällä vuosina
1991-1993
käynnistämässä
kunnan oman kehitysvammahuollon. Viihdyin jo silloin täällä ja työskentelen
mielelläni muutosjohtajana,
Anita Autio kertoo ja jatkaa:
– Tässä nykyisessä työssäni haluan, että ihmiset löytävät tavoitteensa, tarpeensa ja
omat kykynsä ja sitä kautta
pääsevät toteuttamaan omaa
hyvinvointiaan ilman valmiita malliratkaisuja.

Sosiaalityö ma-pe klo 9-11 p. (08) 587 562 52
Tekniset palvelut 2.7.-13.7.
Esko Spets p. 0500 584 459, 16.-20.7.
Jouni Jurva p. 0500 280 683.
Ilkka Lyttinen on lomalla 25.6.-15.7. välisen ajan.
Nuoriso- ja liikuntatalo
avoinna ajalla 11.6- 31.8.2012 ma-pe klo 15-20.00.
Liikuntasalissa varatut vuorot ma-to, kuntosalilla vapaa käyttö
Tiedustelut Utajärven liikunta- ja nuorisotoimi/ p. 050-443 7582.
Kirjasto on avoinna koko kesän
ma ja to klo 12 – 18, ti, ke ja pe klo 10 – 15

”Tässä nykyisessä työssäni haluan, että ihmiset löytävät tavoitteensa,
tarpeensa ja omat kykynsä ja sitä kautta pääsevät
toteuttamaan omaa hyvinvointiaan ilman valmiita malliratkaisuja.”

Kesäkahvila Torimakasiinissa
on avoinna 25. kesäkuuta – 11. elokuuta
ma-la klo 10 – 18, su klo 12 – 18
Torikirppis ma-pe 10-17, la 9-13
Lisätietoja www.utajarvi.fi

Hyvinvointitalolla
paljon käyttäjiä

Utajärvellä 18. kesäkuuta 2012
Kunnanhallitus

Kiinteistö Oy Mäyrä

VUOSIKERTOMUS 2011
Yhtiö omistaa v.1967 rakennetun kerrostalon, joka on peruskorjattu 1994 – 1995, talossa on 23 huoneistoa ja kiinteistöllä on autokatos. Talossa on kolme asuinkerrosta ja
kellarikerros. Vuokrasuhteisiin perustuva liikevaihto on
yhteensä 101 490 euroa. Taseen loppusumma 341 227,58
euroa. Valtion peruskorjauslaina maksettiin kokonaan
pois nostamalla 157 000 euron velkakirjalaina Kuntarahoitus Oyj:ltä. Lainan maksuaika on 10 vuotta. Talo on peruskorjattu 15 – 16 vuotta sitten ja se sijaitsee lähellä palveluja
kunnan ydinkeskustassa. Talossa asuu lapsiperheitä sekä
ikääntyvää väkeä että opiskelijoita. Talon hissittömyys tai
huoneistokohtaisten saunojen puute ei ole vähentänyt kysyntää.

Asukastoiminta

Hyvinvointitalon johtaja Anita Autio korostaa, että jokaiselle hyvinvointi on erilaisia
asioita erilaisin määrin. Hyvinvointitalo auttaa omalta osaltaan toteuttamaan hyvää
elämää.

Asukkaiden kokous pidettiin 20.4.2011 ja asukastoimikuntaa täydennettiin 13.9.2011 pidetyssä asukkaiden kokouksessa. Asukastoimikunta on kokoontunut useita kertoja.
Asukastoimikunta antoi lausunnon seuraavan vuoden talousarviosta. Asukkaiden pikkujoulua vietettiin 9.12.2011
Merilän Kartanossa.

Utajärven
Hyvinvointitalon johtaja, kuntoutussuunnittelija Anita Autio, joka
on myös seksuaaliterapeutti
ja seksuaalineuvoja, kertoo,

Vakuutukset ja turvallisuus
Piha-alueella on videovalvonta. Autokatokseen hankittiin
kaksi käsisammutinta. Asukastoimikunta oli aktiivisesti
mukana 21.9.2011 järjestetyssä paloharjoituksessa.

Käyttöaste ja vuokrataso
Asukkailta perittävä omakustannusvuokra oli kerrostalossa tammikuussa 6,18 euroa/jm2/kk ja helmi-joulukuussa 6,38 euroa ja D-siivessä vastaavasti 9,62 e/jm2/kk
ja 9,82. Asuntojen keskimääräinen käyttöaste oli 97,4 %.

Kiinteistön hoitokulut
Hoitokulut yhteensä ovat samalla tasolla kuin edellisenä
vuonna. Vuosikorjauksiin käytettiin yhteensä 19.547,84
euroa. Yhdessä huoneistossa tehtiin perusteellinen muuttoremontti ja toisessa huoneistossa kunnostettiin kylpyhuone sekä parissa huoneistossa tehtiin kevyempi muuttoremontti ja muutamia liesiä ja jääkaappeja uusittiin.

että moninkertaisella kouluttautumisella ja vuosikymmenten kokemuksella ihmisten kanssa työskentelystä, on
apua ihmisten kohtaamisessa

ihmisenä.
– Talon toimintojen kehittäminen ja työllisyyden hoitaminen saavat uusia tuulia,
kun luovuutta ja innovatii-

Utajärven entisestä kirkonkylän koulusta on kuoriutunut Hyvinvointitalo. Hyvinvointitalon tiloja käyttävät
muun muassa erilaiset yhdistykset, Utajärven koulu,
työpaja, Oulunkaaren kuntayhtymä, Oulujoki-opisto
sekä yksityiset ihmiset. Talossa järjestetään erilaisia tapahtumia nuorten diskosta
vähävaraisten EU-ruoan jakoon, kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden toiveiden
ja tarpeiden mukaan.
Hyvinvointitalo työllistää
ja tarjoaa monipuolista työllistymistä edistävää palvelua. Anita Autio kertoo, että
tarvittaessa talossa järjestetään koulutusta isommille
ryhmille tai annetaan yksilövalmennusta.
– Työllistymisen kanssa
työskentelevä henkilökunta
on talossa osaavaa ja motivoitunutta. Tavoitteena on
asiakkaan voimaannuttaminen omaan hyvään elämään,
Anita Autio sanoo. (ak)

”...tavoitteena on asiakkaan voimaannuttaminen omaan hyvään elämään...”
Päihdeongelmaisten asumisen suunnittelutyö meneillään
Utajärven kunnassa tarkastellaan päihdeongelmaisten
asumisen vaihtoehtoja perusteellisesti vaikutusten ennakkoarviointimenetelmän
avulla. Monialainen toimintamalli sisältää tärkeää ko-

konaisharkintaa. Luottamushenkilöiden määrittelemiä
eri vaihtoehtoja tarkastellaan
useista eri näkökulmista: asiakkaiden, kaikkien kuntalaisten, palvelujen järjestämisen, henkilöstön, talouden

ja kunnan tavoitteiden näkökulmasta. Vaikutuksia arvioidaan sekä lyhyellä että
pitkällä aikavälillä. Luottamushenkilöiden
lisäksi mukana on sosiaalityöstä,
asumispalveluista sekä tek-

nisistä ja hyvinvointipalveluista vastaavat viranhaltijat.
Tavoitteena on löytää paras
mahdollinen ratkaisu, joka
lisää kaikkien kuntalaisten
asumisviihtyvyyttä. (ah)

Utajärv

Utajärvellä otettu käyttöön
sähköinen Omahoito-palvelu
Sähköiset palvelut tulevat
myös terveydenhuollon pariin. Utajärven lisäksi Iissä,
Pudasjärvellä ja Vaalassa on
avattu Oulunkaaren Omahoito-palvelu, joka tuo terveydenhuollon palveluita myös
nettikansan saataville.
Palvelun kautta voi esimerkiksi lähettää kysymyksiä hoitajalle tai lääkärille silloin, kun asiakkaalle itselleen
parhaiten sopii – vaikkapa television katselun yhteydessä.
Viestiä lähetettäessä valitaan
koskeeko asia esimerkiksi
diabetesta, sydänsairauksia
tai muita terveysongelmia ja
asiaan perehtynyt sairaantai terveydenhoitaja vastaa
viiden päivän kuluessa. Tarvittaessa hoitajat kysyvät
lisätietoa lääkäriltä. Kiireellisissä, terveyttä uhkaavissa
asioissa, pitää terveyspalveluihin ottaa yhteyttä ”vanhanaikaisesti” eli soittamalla.
Neuvojen kysymisen ja
viestien lähettelyn lisäksi
Omahoito-palvelun
kautta voi muun muassa varata
ajan laboratorioon, mikäli
sähköinen lähete on valmiina. Toukokuusta lähtien
kuntalainen on voinut katsella tietyin rajauksin myös
omia laboratoriotuloksiaan
Omahoito-palvelusta.
Laboratoriotutkimusten vastaukset näkyvät takautuvasti
toukokuun alusta 2012 lähtien. Hiljattain on otettu pilottikäyttöön ns. diabeteksen
hoitoalusta Iin ja Utajärven
diabetesta sairastaville pilottiasiakkaille. Heiltä saamme

arvokasta tietoa palautteen
muodossa nimenomaan palvelun käytettävyyden kehittämiseen. Tämä palvelu otetaan käyttöön syksyllä myös
Pudasjärvellä ja Vaalassa.
Ajanvarausta laajennetaan
lähiaikoina myös neuvolapuolen ja suuhygienistin
ajanvarauksiin. Myös omien

henkilökohtaisten terveystietojen kirjaaminen onnistuu.
Omahoito-palvelua kehitetään jatkuvasti.
Omahoito-palvelun käyttämiseen tarvitaan nettiyhteys ja palveluun kirjautuminen tapahtuu omilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella eli kännykän

avulla. Näin ollen sähköinen
yhteys on suojattu ja sen
kautta voi lähettää turvallisesti kysymyksiä. Myös Utajärven terveysasemalla on
tietokone ja sieltä saa henkilökohtaista opastusta palvelun käyttöön. (RM)
Lisätietoa: www.oulunkaarenomahoito.com

Utajärven Palvelutaloyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2011

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten, vammaisten ja muiden työkyvyttömien asunto-olojen, asumisympäristön ja asumiseen liittyvien palvelujen parantamiseksi. Utajärven Palvelutaloyhdistys ry on perustettu
nimellä Utajärven Vanhustentalon Kannatusyhdistys ry.
Yhdistys omistaa Lepolan ja Veteraanitalon aravavuokratalot, jotka lainoituspäätösten mukaan on arkoitettu vanhusten asunnoiksi.

Rauhalan kiinteistön myynti
Rauhalan kiinteistön myynnistä kunnalle päätettiin
17.1.2011 pidetyssä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Kauppahinta oli 50 000 euroa. Valtiokonttori oli jo
aikaisemmin hyväksynyt Rauhalan peruskorjauslainalle 40 % akordin eli anteeksiannon ja loppuosa valtion lainasta maksettiin pois jo vuoden 2010 lopussa. Sosiaali- ja
terveysministeriö luopui raha-autotomaatti-yhdistyksen
varoista myönnettyjen avustusten takaisinperinnästä.
Perittävä summa oli 48 182 euroa. Perusteluna perimättä jättämiselle oli alhainen kauppahinta, joka ei riittänyt
peruskorjauslainan loppuosan maksamiseeni. Rauhalan
myynnistä syntynyt myyntitappio 35 368,58 euroa kirjattiin satunnaisiin kuluihin. Kiinteistön myyntitappiota ei
voi vähentää kiinteistön tuotoista.

Asuntojen käyttöaste
Vuokria on viimeksi korotettu 1.1.2009 eikä vuokria koroteta myöskään vuonna 2012. Vuokrat sisältävät lämmityksen eikä erillisiä vesimaksuja peritä. Veteraanitalon käyttöaste oli 100 % ja Lepolassa jäi asuntojen tyhjänä olon
vuoksi vuokratuottoja saamatta 259,47 euroa, joka vaikuttaa 0,25 %.

Kiinteistöjen ylläpitokulut
Tammi-helmikuulta Rauhalan kiinteistön hoitokulut ovat
vielä yhdistyksen kuluina. Ulkopuolisia pieniä maalausja kunnostustöitä esimerkiksi piha-aitojen, portaiden ja
kaiteiden osalta teetettiin kesällä. Mitään suurempia korjaustoimenpiteitä ja isompia muuttoremontteja ei kertomusvuonna tehty. Veteraanitalossa parannettiin pihavalaistusta.

Tulevaisuuden näköalat

Ritva Väisänen (takana) ja Oili Holappa perehtyvät Omahoito-palveluun. Terveysasemalta saa tarvittaessa opastusta palvelun käyttöön

Kotialueen kehityksestä
välittävä valitsee lähiruoan
Lähiruoka on paikallisella alueella tuotettua ruokaa.
Sitä ostamalla edistää lähiseutujen hyvinvointia. Utajärvellä järjestetään elokuussa lähiruokatapahtuma, jossa
kerrotaan aiheesta enemmän.
Merilän kartanon emäntä
ja vastikään Maa- ja kotitalousnaiset -järjestön puheenjohtajaksi valittu Kaisu Merilä puhuu lähiruoan puolesta.
Puheenjohtajan luottamustehtävään liittyen Merilä on
myös eduskunnan lähiruokatyöryhmän jäsen.
– Työryhmän tehtävänä on edistää lähiruoan ja
paikallisruokien
käyttöä
paikallisesti ja kansallisesti.
Tämän hetken kuuma peruna on kilpailutus. Nykyisen
mallin mukaan hinta on ratkaiseva tekijä, kun puhutaan
koulujen ja muiden laitosten
ruokailun
järjestämisestä.
Siinä ei päästä aina järkeviin
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ratkaisuihin ja onhan tässä
kuviossa jotain vialla, kun
esimerkiksi kouluihin tuodaan kaloja ulkomailta, vaikka niitä saisi kotimaastakin
huomattavasti lähempää ja
parempilaatuisena. Yritämme tuoda läpi sitä ajatusta,
että hinnan lisäksi katsottaisiin myös ruoan laatuun
sekä ymmärrettäisiin ne pitkän tähtäimen taloudelliset
tekijät. Lähiruoan syöminen
on eräs parhaista keinoista
elvyttää maaseudun taloutta,
neuvoo Merilä.
Utajärvellä
järjestetään
elokuun puolessa välissä toritapahtuma, jossa pääosaa
esittää lähiruoka. Tapahtumaa organisoi Eeva-Kaisa
Karhu, Maa- ja kotitalousnaiset tukevat tapahtumaa.
Karhu on juuri valmistumassa maisteriksi Helsingin
yliopiston Maatalous- metsätieteellisestä tiedekunnasta ja

takataskussaan hänellä on jo
agrologin paperit.
– Maaseudun kehittämiseen liittyvät teemat ovat
erityisen kiinnostavia ja sitä
kautta lähiruoka on tullut
tutuksi. Lähiruoalla on suuri
merkitys alueen kehittymiselle ja taloudelle. Sitä syömällä luodaan työpaikkoja ja
vaikutetaan kansantalouteen.
Ihmiset eivät aina täysin ymmärrä miten suuri vaikutus
heidän pienillä arjen valinnoillaan on, Karhu tuumaa ja
tulee painottaneeksi Merilän
kanssa samaa asiaa. Lähiruoka voi myös olla ekologisempi valinta mutta aina se ei
pidä paikkaansa. Hiilijalanjäljestä huolestuneille paras
neuvo on ostaa kotimaisia
sesonkituotteita ja välttää
ruoan heittämistä roskiin.
Kaupassa käyminen omalla
autolla aiheuttaa eniten päästöjä.

Utajärven lähiruokatapahtuman järjestelyt ovat vielä
kesken mutta Karhu ja Merilä kertovat, että suunnitteilla
on perinteinen toritapahtuma, jossa pyritään maalaismarkkinoiden tunnelmaan.
Paikalle on kutsuttu paikallisia yrittäjiä elintarviketuotteineen. Kotitalousneuvoja
Helena Lahdenperä esittelee
ajankohtaisia asioita, mahdollisesti ruokasieniin liittyviä neuvoja sadosta riippuen.
Sokerina pohjalla lähiruoan
vankkumaton
kannattaja,
Oulun Stockmannin Herkun
myyjä Mikko Tapio tulee
juontamaan
tapahtuman.
Kenties tämä Olavi Virta
-laulukilpailun voittaja lurauttaa laulunkin?
Jos haluat saada vinkkejä
lähiruokaan liittyen, piipahda toki tapahtumassa. (RM)

Seniorit asuvat tänä päivänä kaikilla mukavuuksilla varustetuissa asunnoissa. Eikä heillä ole tarvetta hakeutua
vuokra-asuntoon, kun tukipalveluja on riittävästi saatavana. Kunnon huonontuessa tai muistin heikentyessä tarvitaan palveluasunto/ryhmäasunto ja niitäkin kunnassa on riittävästi. Veteraanitalon lisäksi perinteisiä pieniä
vanhusten asuntoja on Iltakodissa, jonka kunta omistaa ja
Pirttimännyssä, jonka Kiinteistö Oy Järvenneito omistaa.
Kaikki kiinteistöt ovat muutaman vuoden kuluessa tulossa peruskorjausvaiheeseen.

Kiinteistö Oy Rokuanrivi

VUOSIKERTOMUS 2011
Yhtiö omistaa Rokualla 2 rivitaloa, joiden asuntopinta-ala
on yhteensä 529 m2 Talot ovat vuokratontilla ja ne ovat
valmistuneet 1983. Asuntojen vuokraukseen perustuva liikevaihto on yhteensä 39 670,31 euroa.
Lainojen korkokulut ovat 3 689,80 euroa. Vuonna 1982
myönnetty aravalaina on Valtiokonttorin päätöksellä
17.4.2003 muutettu vuosimaksulainaksi. Kertomusvuonna valtion lainaa lyhennettiin 9 667,98 euroa. Vuoden lopussa on valtion lainaa jäljellä 73 646,23 euroa ja kunnan
III-sijaislainaa 23 882,69 euroa, joka on koroton.
Vuosikorjauksiin käytettiin 10 301,78 euroa (1,63 e/m2/
kk). Asukkailta perittävää vuokraa tarkistettiin 1.1.2011 ja
se oli sitten 6,35 euroa/m2/kk. Asuntojen keskimääräinen
käyttöaste on 97,4 % (TA 94 %).
Vuonna 2011 aloitettiin kierros huoneistojen lattiamateriaalien uusimiseksi. Tulorahoituksella on pystytty
vähitellen peruskorjaamaan kaikki kylpyhuoneet. Kylpyhuoneiden korjauskierros saatiin päätökseen vuonna
2010. Kodinkoneita on uusittu kaikkiin huoneistoihin.
Huoneistojen laatutaso on vaatimaton, mutta oikealla hinta-laatusuhteella ja talojen sijainti lähellä Rokuan Kuntokeskusta mahdollistaa huoneistojen käytön työntekijöiden
kakkosasuntona.
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Rokuan Geopark monipuolinen kohde
Suomi on ainoita maita maailmassa, jossa on näkyvillä jääkauden jättämiä jälkiä
näin monipuolisesti ja hyvin
säilyneinä.
Rokuanvaara – joka ei oikeasti olekaan vaara, vaan
hiekkadyynien
peittämä
harju, on erityisen edustava
esimerkki Suomessa tapahtuneista geologisista prosesseista. Alue hyväksyttiinkin
UNESCO:n
suojelemaan
geopark-verkostoon
kaksi
vuotta sitten. Tällä hetkellä
maailmassa on 89 geoparkkohdetta yhteensä 27 maassa, joista Rokua Geopark on
maailman pohjoisin ja Suomen ainoa maailmanlaajuiseen verkostoon hyväksytty
alue. Kohteen perustivat geopark-kunnat Muhos, Utajärvi
ja Vaala. Hallinnosta vastaa
aluekehittämiskeskus Humanopolis Oy ja muita yhteistyökumppaneita ovat Metsähallitus ja Rokuan Terveys ja
Kuntouttamissäätiö.

Geoparkissa alueita
Pohjois-Pohjanmaalta
ja Kainuusta
Rokua Geopark on pintaalaltaan 1326 km² ja siihen
kuuluu Rokuan vaaran lisäksi alueita Oulujokilaaksosta
ja Oulujärveltä.
Rokua lumoaa kumpuilevalla kangasmaastollaan,
Oulujokilaakso on puoles-

Pari vuotta sitten Rokuan, Oulujokilaakson
ja Oulujärven alueita hyväksyttiin kansainväliseen geopark-verkostoon. Sieltä löytyy jääkauden jättämiä jälkiä, elämyksiä, kiinnostavia tarinoita sekä luonnonrauhaa.
taan perinteikästä maanviljelymaisemaa ja ”Kainuun
merellä” eli Oulujärvellä
aavat järvenselät ja monimuotoinen saaristo kutsuvat
patikointi- tai kajakkiretkelle.
Maata muokkaavat prosessit
luovat perustan alueen luonnolle ja sitä kautta ihmisen
toiminnalle, joten tältä kantilta katsottuna geologinen
historia näkyy jokaisessa asiassa, kulttuurissakin.
Vaikka Rokua Geoparkin
kantavana teemana on jääkausi ja sen jättämät jäljet,
löytyy sieltä muutakin tutustumisen arvoista.

Elämyksiä
kulttuurin parissa
Kulttuurinälkäisen kannattaa tutustua Oulujokilaakson
kauniisiin puukirkkoihin esimerkiksi Muhoksella, Utajärvellä ja Säräisniemellä.
Muhoksen niin kutsuttu
tukipilarikirkko on itse asiassa Suomen vanhin ympärivuotisessa käytössä oleva
puukirkko, joka on rakennettu vuonna 1634 ja se on

yhä alkuperäisessä asussaan.
Pitäjien kotiseutumuseoissa
esitellään muun muassa vanhoja elinkeinoja ja esimerkiksi Lamminahon tilalla Vaalassa on hyvin säilyneitä 1700- ja
1800-lukujen talonpoikaisia
rakennuksia autenttisine esineineen. Taidetta voi ihailla
Kankarin Taidehuvilalla tai
Kassu Halosen Taidetalolla. Funktionalismiin ihastuneiden kannattaa katsastaa
Aarne Ervin suunnittelemat
Oulujoen voimalaitokset.
Rokuan Geoparkin alueella järjestetään myös erilaisia
koulutus- ja kulttuuritapahtumia, joten jokaiselle löytyy
varmasti jotakin.

Luonto geoparkin
päätähti
Alue kuuluu vahvasti luonnonsuojelun piiriin. Lähes 10
neliökilometrin laajuinen Rokuan kansallispuisto on eräs
Suomen vanhimmista ja lainsäädännön mukaan kansallispuiston käytössä on tiettyjä rajoituksia. Lisäksi alueita
on suojeltu niin harjujen kuin

rantojenkin
valtakunnallisilla suojeluohjelmilla. Pääpiirteittäin suojellut kohteet
kuuluvat myös Natura 2000
-alueisiin. Tämä onkin retkeilijöiden syytä ottaa huomioon, sillä jokamiehenoikeuksissa saattaa suojelukohteesta
riippuen olla rajoituksia.
Rokuanvaaralla merkityiltä reiteiltä poikkeaminen on
erityisen haitallista, sillä harvinaiset jäkäläin peittämät
karukkokankaat ovat alttiita
kulumiselle. Pienetkin tallaushäiriöt aiheuttavat kuivan
kasvillisuuden
kulumista,
mikä muuttaa heti maaperän
mikrobiologiaa ja sitä kautta
tapahtuu esimerkiksi muutoksia lajikoostumuksessa.
Tallauksen lisäksi uhkana
ovat metsäpalot kuivina
aikoina. Palovartijoiden tähystys Pookivaaralla on loppunut 80-luvulla, joten sitä
tärkeämpää on, että retkeilijät kiinnittävät erityistä huomiota paloturvallisuuteen.
Rokua Geopark on helposti saavutettava luontomatkailukohde, jossa löytyy
varmasti tekemistä kaikille
ja kaikenikäisille. Laajat vaellus-, pyöräily- ja hiihtoreitit vievät luonnonhelmaan,
seikkailuhenkisille
löytyy
monenmoista puuhaa. Majoituskin onnistuu aina autiotuvista kylpylähotelliin. (RM)

Rokua Geopark Challenge

Heinäkuun lopulla järjestetään Rokua Geoparkissa
Suomen merkittävin seikkailu-urheilukilpailu. Kisa
järjestetään toista kertaa Seikkailu-urheiluseura Free
Adventure Ry:n toimesta. Yhteistyökumppanina on
Rokua Geoparkkia isännöivä Humanopolis. Valittavana on kaksi sarjaa: Xtreme 24h Challenge on vaativan
tason ympärivuorokautinen kisa kolmihenkisille joukkueille ja Adventure 6h Challenge on helpompi puolipäivä kisa kahden hengen joukkueille.
Vaativan tason rata on yli 200 km pitkä yltäen aina
Manamansalosta Rokualle. Seikkailu-urheilukilpailussa mitataan niin fyysistä voimaa kuin henkistä kanttiakin nokkeluutta unohtamatta. Kilpailussa nähdään
muun muassa suunnistusta, kiipeilyä, melontaa, uintia
ja maastopyöräilyä. Oleellisena osana ovat älyä vaativat tehtävät.
– Tänä vuonna kilpailussa on vähemmän hiekkaa ja
suota mutta jotta kilpailu ei olisi turhan helppo, on mukana haastavaa melontaa ja hienoa pyöräilyä, paljastaa
kilpailunjohtaja Seppo Mäkinen. (RM)

Kisaajat joutuvat erilaisten tehtävien eteen, jotka mittaavat muun
muassa fyysistä kestävyyttä ja
henkistä kanttia. (Kuvat Tapani
Launonen)

Rokuan Geoparkin
erikoiset luontokohteet:
– Rokuanvaara on noin 20 km pitkä ja 5 km leveä harju, jonka
päälle on kasautunut hiekkadyynejä. Harju kohoaa jyrkästi ympäröivästä maastosta ja sen korkein kohta, Pookivaara, on lähes 200
metriä merenpinnan yläpuolella. Harju on muinaisen jäätikköjoen
pohjaa, johon kertyi ainesta jäätiköltä veden kuljettamana. Lappia
lukuun ottamatta Suomen harjut ovat luode-kaakko suuntaisia pitkiä, jonomaisia muodostumia.
Vesi on pyöristänyt kiviä ja lajitellut maa-ainesta kasaten raskaat kivet alimmaiseksi ja päällimmäiseksi hiekkaa. Harjujen soraja hiekka-aines läpäisevät hyvin vettä, joten alueilta löytyy usein
runsaasti pohjavettä.
– Rokuan dyynikenttä on Suomen tunnetuimpia dyynialueita. Yksittäiset dyynit ovat yleensä puoli kilometriä pitkiä ja noin
100 metriä leveitä muotoja kohoten kymmenisen metriä ympäristöstä. Alueen dyynit alkoivat muodostua noin 9000 vuotta sitten,
kun harju paljastui saarena merestä. Jääkauden jälkeen iso osa
Suomesta oli veden peitossa ja veden korkeuden laskiessa maata paljastui pikku hiljaa. Maan paljastuessa siinä ei ollut sitovaa
kasvillisuutta, jolloin tuuli kuljetteli ja kasasi harjun hienointa ainesta dyyneiksi. Tätä nykyä dyynit ovat kasvittuneita eikä tuuli siirtele
enää niiden paikkaa.
Vedenpinnan laskiessa rantatyrskyt ovat huuhdelleet Rokuanvaaran reunamia. Harjun rinteillä on näkyvissä myös muinaisia
rantavalleja. Niitä on muotonsa puolesta vaikea erottaa dyyneistä
ja moni muodostuma onkin rantadyynivallin yhdistelmä.
– Syvyydenkaivo on Suomen suurin suppakuoppa, sen syvyys on noin 50 metriä. Rokuanvaaralla on muitakin suppia, etenkin länsi- ja keskiosissa. Supat ovat harjuaineksen sekaan hautautuneiden jäälohkareiden jättämiä jälkiä. Kun jäälohkare suli, maa
painui lommolle muodostaen harjukuopan eli supan. Suppajärviä
syntyy alueilla, joilla pohjavesi täyttää kuopan. Suppakuopan syvyys voi olla muutamasta metristä useisiin kymmeniin metreihin.

Hämäävät nimet
Rokuanvaara – ei ole vaara, vaan harju, jonka erikoisuutena ovat
laelle kerrostuneet hiekkadyynit.
Lohjan harju – ei ole harju, vaan osa ensimmäistä Salpausselkää
eli kyseessä on reunamuodostuma.
Punkaharju – on nimensä mukaisesti harju.
Rukatunturi – urbaanilegenda kertoo, että Rukan päällä olisi kasvanut puita. Kyseessähän olisi silloin vaara eikä tunturi, jonka kuuluu olla paljaslakinen. (RM)

7
Hyvä Elämä
Rokuan
kansallispuiston
huikea
ellä

2012

Utajärvmaisema avautuu yleisölle

Rokuan kansallispuiston paahderinteillä esiintyy muun muassa komeaa kalliokieloa. Etelässä
kasvi on yleinen mutta näillä leveysasteilla se on rauhoitettu alueellisen uhanalaisuuden vuoksi.
Se kukkii alku kesästä ja kalliokielon sinimustat marjat ovat myrkyllisiä. (Kuvat Ritva Moilanen)

Pohjoisessa näyttävää mutta
uhanalaista kalliokieloa tavataan
Rokuan kansallispuiston paahderinteillä

Mikä se paahderinne on?
Paahderinteitä esiintyy pääasiassa harjualueiden etelään
ja länteen viettävillä rinteillä.
Tiheän puuston ja kenttäkerroksen puuttuessa aurinko
pääsee paistamaan suoraan
rinteeseen, joten kesäpäivänä lämpötila voi nousta yli
50 asteeseen. Toisaalta yöllä rinne viilenee erittäin nopeasti, joten vuorokauden
lämpötiloissa on voimakasta
vaihtelua. Näin ollen paah-

derinteiden lajisto on poikkeuksellista.
Myös rinteen kaltevuus
edesauttaa erikoisen elinympäristön muodostumista,
sillä jyrkillä rinteillä maaperä
pysyy paljaana muun muassa sulavan jään, tuulen sekä
pienten maavyöryjen takia.
Maaperä on myös kuivaa,
joten metsäpalot ovat olleet
yleisiä. Rokuallakin on ollut
useita paloja mutta valvon-

nan ja tekniikan parantuessa
metsäpaloja ei ole ollut sitten
80-luvun. Paahderinteiden
umpeenkasvu onkin niiden
suurin uhkatekijä, sillä tehokas palotorjunta ja nykyiset metsänhoitosuositukset
edesauttavat tiheän kasvillisuuden syntyä. Tämä puolestaan muuttaa elinympäristöä
eivätkä paahderinteen lajit
pysty tähän sopeutumaan.
(RM)

Paahdeympäristöjen eliöyhteisöt ovat erikoisia
eikä niitä tavata muissa elinympäristöissä.
Paahdeympäristöä ei sovi sekoittaa jäkäläisiin
karukkokankaisiin, jotka ovat myös harvinaisia.

Oulujokilaakson brändin kulmakiviä

terva, yhteistyö, vesi ja omintakeisuus
Utajärvi, Muhos ja Vaala haluavat rakentaa yhteisen ja
vahvan
Oulujokilaakson
brändin.
Asioilla on tietynlaisia
mielikuvia ihmisten mielissä.
Mielleyhtymän syntyminen
on kinkkinen homma, sillä
varsinaisen tiedon lisäksi
mielikuva syntyy pääasiassa
tunteiden, uskomuksien ja
ennakkokäsityksien perusteella. Myös markkinoinnin
avulla voidaan vaikuttaa
mielikuviin.
Mielikuvat ovat tärkeitä kunnille ja kaupungeille.
Alueen imagoon, brändiidentiteettiin, on syytä panostaa, sillä sitä kautta voi-

daan vaikuttaa esimerkiksi
muuttoliikkeisiin, yritysten
toimintaan sekä erityisesti
matkailuun. Nämä vaikuttavat suuresti kuntien menestykseen ja talouteen.
Muhos, Utajärvi ja Vaala
muodostavat Oulujokivarren
alueen ja Oulun yliopistossa opiskeleva Heini Konola
on tutkinut miten näille eri
kunnille voisi rakentaa yhteisen brändin. Konolan mukaan kuntaliitosuudistusten
vuoksi on tärkeää rakentaa
kunnille yhteistä tehokasta
markkinointia, sillä tulevaisuuteen on katsottava nyt
eikä mennen talven lumia,
kuten menetettyjä työpaik-

koja tai padottua Oulujokea
kannata jäädä harmittelemaan. Tutkimuksen mukaan
jokilaaksossa on paljon ainesta, josta voi rakentaa houkuttelevan brändin. Tutkimuksessa korostuivat erityisesti
Oulujoki voimalaitoksineen,
terva, omintakeisuus ja Geopark. Myös alueiden välinen
yhteistyö mainittiin ja se,
että on tilaa asua, harrastaa,
elää, rentoutua ja toteuttaa
itseään. Tietysti myös kaunis
ja erikoinen luonto nousivat
esille, jäätikön muovaamat
jäljet nähtiin omintakeisina
ja ympäristöstä oltiin ylpeitä.
Näistä asioista rakentunee
Oulujokilaakson brändi. (RM)

Juhannuksen jälkeen Rokuan
kansallispuistossa sijaitsevalle
Pookivaaralle pystytettävä palotorni avautuu yleisölle. Maisemia pääsee ihailemaan teräsrakenteisen, 19 metriä korkean
tornin neljännelle tasolle asti.
Palotornin lisäksi muitakin kohteita on paranneltu.
Rokuan vaaran korkeimmalla kohdalla Pookivaaralla ovat
kunnostustyöt hyvässä vauhdissa. Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnoima ja PohjoisPohjanmaan
ELY-keskuksen
rahoittama hanke alkoi syksyllä
2011 ja saataneen päätökseen
loppu syksystä.
– Alueen palveluita on parannettu. Viime vuonna kunnostimme seurakunnan leirikeskukselta lähtevän tien ja nyt
autolla pääsee aivan kansallispuiston rajalle saakka. Tämän lisäksi alueen opasteita on selkeytetty, kertoo projektipäällikkö
Janne Karhu.
Oleellinen osa kunnostustöissä on 70-luvulla pystytetyn
palotornin kunnostaminen. Palotorni on purettu ja kuskattu
Vaalaan. Rakenteellisia vikoja tornissa ei ollut mutta neljä
vuosikymmentä ovat jättäneet
jälkensä, joten palotorni saa kevyen hiekkapuhalluksen ja se
maalataan. Sen turvallisuutta
myös parannetaan muun muassa turvaverkoin. Palotorni pystytetään juhannuksen jälkeen ja
yleisö pääsee kiipeämään aina
tornin neljännelle tasolle asti
Rokuan maisemia ihailemaan.
Ylimmän tason tähystyskoppiin
pääsee ohjatuilla käynneillä.
– Tämän hankkeen parissa on
ollut erityisen mukava työskennellä. Asun lähellä, joten hiihtoja retkeilyreitit ovat jo lapsuudesta tuttuja. Lisäksi pappani on
ollut aikoinaan 30-luvulla siirtämässä ja pystyttämässä palovartijan tupaa, joten tässä on eräänlaista sukupolvien jatkuvuutta,
hymähtää Karhu.
Palotornin lisäksi palovartijan tupaa on kunnostettu ja Metsähallituksen omistaman taukotuvan Pookin Paussin viereen
siirretään halkoliiteri. Myös
vaaran päällä olevaan kaivoon
asennetaan pumppu. Syksyllä
ohjelmistossa on maisemointi.
Alue on erittäin kulumaherkkää ja paikoin jäkäläkangas on
täysin rikkoutunut. Hiihto- ja
retkeilyreittien pohjat kestävöidään.
– Alueella esiintyy harvinaista paahdeympäristön lajistoa ja
maisemointi täytyy suunnitella
tarkoin, jotta emme tuhoa herkkää kasvistoa. Toiveena olisi,
että ihmiset kulkisivat merkittyjä reittejä pitkin, jotta turhalta
eroosiolta vältyttäisiin, painottaa Karhu. (RM)

Vielä 80-luvulla Pookivaaran laen palotornissa vartija
tähysti metsäpalojen varalta
kesällä. Kuvassa oleva palotorni on kunnostettu kesän aikana ja juhannuksen jälkeen
yleisö pääsee ihailemaan näköalaa Rokuan kansallispuiston korkeimmalta kohdalta.
(Kuva Janne Karhu)
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Lainan ja Heikin uudet askeleet
Askel yksi:
asunnon osto
Jokihovin
kerrostalosta
Heikki ja Laina Karhu kertovat seuranneensa suurella
mielenkiinnolla As Oy Jokihovin suunnittelua ja rakentamista.
- Syyskuussa 2011 teimme sitten kaupat kolmannen
kerroksen saunallisesta kaksiosta, josta on näkymä joelle
päin. Olemme erittäin tyytyväisiä Jokihovin keskeiseen
sijaintiin, kerrostalon valoisaan rappukäytävään sekä tilavaan hissiin, johon sopivat
myös paarit. Jokihovin osake
on meille tällä hetkellä kakkosasunto, mutta olemme jo
monta kertaa käyneet siellä
saunaa lämmittämässä ja yöpymässä. Talossa on useita
tuttuja naapureita.
- Niin kauan kuin meillä
kuntoa riittää, ykkösasunto
ja koti on Lahtikylässä.

Kerrostalon valoisa ja väljä portaikko.

Askel kaksi: nyt
on kirjatkin muutettu Utajärvelle
Heikki ja Laina Karhu ovat sitä mieltä, että keinussa istumiselle ja ystävien tapaamiselle pitää myös jäädä aikaa.

As Oy Jokihovissa on vanhuuden varalle ostettu asunto.

Oulun työvuosien jälkeen
Karhut ovat nyt virallisesti
palanneet Utajärvelle.
Aikoinaan nuorena parina he ryhtyivät viljelemään
Lainan kotitilaa ja vuokrapeltojakin oli, navetassa oli 5–6
lehmää ja lisäksi muuta karjaa. Sangille rakennettiin uusi
asuinrakennus vuonna 1967
ja perheen lapset syntyivät
Sangilla. Sitten maataloudessa alkoi pakettipeltojen aika
ja pienviljelijän tulevaisuus
näytti epävarmalta. Heikki hakeutui sähkömieheksi
Oulu Oy:lle ja perhe muutti
Ouluun vuonna 1975.
Heikki kertoo suorittaneensa sähköalan jatko-opintoja iltaisin ja pian työpaikka
vaihtui Nokia LK-Productsille. Lainan työpaikka oli ensin
Wetterillä ja sitten Invalidiliitolla, jossa hän teki hoitoapulaisen töitä viitisen vuotta.
Valmistuttuaan apuhoitajaksi
vuonna 1982 hän siirtyi töihin
Ympäristökuntien sairaalaan

Sangin kodin vanha aitta .
ja työskenteli siellä 10 vuotta
eli sairaalan lakkauttamiseen
asti. Sen jälkeen työnantajaksi vaihtui Oulun kaupunki
ja sitten olikin eläkkeen vuoro. Heikki loukkasi kätensä
vuonna 1995 ja eläkepäätös
tuli kolmessa päivässä. Laina
jäi eläkkeelle 60-vuotiaana.
- Olemme pääasiassa asuneet eläkevuosina Sangilla,
vaikka virallisesti ollaan oltu
tähän saakka oululaisia. Nyt
hankittuamme
Jokihovista
tämän osakkeen tulevien vuosien varalle, olemme muuttaneet kirjatkin Utajärvelle.

Koti ja harrastukset
edelleen Sangin
Lahtikylässä
- Sangilla säilyy koti niin kauan kuin jaksamme tehdä omakotitalon ylläpidon vaatimat
askareet ja kulkea marjastamassa, Karhut kertovat.
Sangin kodissa eletään
vuoden kierron mukaan: polttopuut kaadetaan ensimmäisten pakkasen jälkeen, kun
hirvikärpäset ovat kuolleet.
Moottorisahalla
kaadetaan
puut. Mönkijällä ne tuodaan
kotiin, jossa ne pätkitään,
halkaistaan ja pinotaan kuivumaan. Ulkona kuivumassa
ne saavat olla seuraavaan kesään.
- Ennen syyssateita halot
siirretään katokseen. Ehkä

Syksyiset halkopinot siirretään katokseen seuraavana kesänä. Sitten tehdään uutta katosta, jos
entiset tulevat täyteen.

tässä on jo 5 vuoden varasto, arvelee Heikki esitellessään puuvarastoaan.
Talon ympärillä on marjamaat ja rannassa sauna.
Pihapiiriin on rakennettu
komea hirsiaitta ja monipuolinen
pihakeittiö.
Kaikki tuo kertoo isännän
kätevyydestä ja yhteisistä
harrastuksista, joita ovat
muun muassa ruuanlaitto
ja puutarhatyöt.
- Ruuanlaitto oikeista
tarveaineista on yksi meidän yhteinen harrastus.
Leipä tehdään itse, ruisleipä vanhanajan juuresta,
kertoo Heikki ja lisää että
tansseissa käynti on kuulunut heidän ohjelmaansa
viikonloppuisin – joskus
viikollakin. Kesällä voidaan
ottaa asuntovaunu mukaan
ja ajaa vähän kauemmaksi
uuteen paikkaan, jossa saatetaan viipyä 2 – 3 yötä ja
päivällä tutustutaan paikkakunnan nähtävyyksiin ja
illalla käydään konkareissa.
Ystävien tapaamiselle ja pihakeinussa istumiselle riittää myös aikaa.

Tyytyväisiä Utajärven palveluihin
Karhut kertovat olevansa
erittäin tyytyväisiä Utajärvellä saamaansa palveluun
esim. kirjastossa, terveyskeskuksessa, pankissa ja
kaupoissa.
- Kun olemme kirkolla
käymässä, meillä on tapana
käydä Rannilan leipomon
kahviossa, jossa on tuoreet
ja maukkaat kahvileivät, he
mainitsevat. (A-LV)
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Lapsille turvallinen kasvuympäristö
Puolitoista vuotta sitten
Helsingistä
Utajärvelle
muuttanut yhteiskuntatieteiden maisteri Kaisa Hiltunen sai Helsingin
työssään todella läheltä seurata, kuinka rikollisuus pikkuhiljaa muuttaa
yhteiskuntaa ja vääristää
ihmisten asenteita.
– Työskenneltyäni 10
vuotta vankilasta vapautuneiden ehdonalaisvalvojana, oli maailmankuvani alkanut vääristyä
siten, että ”helvetin enkelin” ja narkomaanin ajatusmaailma tuntui aivan
”normaalilta”. Oman suvaitsevaisuuteni
paukkuessa yli kaikkien arvoasteikkojen, pelot omien
lasteni kasvuolosuhteista
olivat jatkuvasti huolenani, Kaisa Hiltunen kertoo.
Kaisa Hiltusen ja hänen
kahden tyttärensä Cathrinen seitsemän vuotta ja
Amélien kuusi vuotta,
muuton merkittävin syy

oli se, että Kaisa halusi tarjota
lapsilleen turvallisen ympäristön kasvaa.
– Olin lasteni kasvatuksesta yksin vastuussa, sillä
lasteni ranskalainen isä kuoli
lasten ollessa hyvin pieniä.
Utajärvi oli minulle tuttu
paikka, sillä olen viettänyt
lapsuudessani täällä isovanhempieni luona Roomarissa
paljon aikaa.

Muutto sujui
todella hyvin
Kaisa Hiltunen sai työpaikan
Oulunkaaren kuntayhtymästä perhepalveluiden palveluesimiehenä Utajärven ja Vaalan alueilla noin kaksi ja puoli
vuotta sitten. Ja puolitoista
vuotta sitten perhe muutti
uuteen ja tilavaan omakotitaloon Roomarintielle.
– Silloin kun tulimme
tänne, lapset saivat päivähoitopaikan yhdellä puhelinsoitolla ja asunto järjestyi
ongelmitta. Päiväkoti osoittautui erittäin hyväksi hoi-

topaikaksi ja henkilökunta
otti temperamenttiset lapseni
ammattitaitoiseen hoivaansa.
Vanhemman lapseni mennessä Utajärven keskuskouluun oli ilo huomata, kuinka
hyvin opettajat ja oppilaat
tuntevat toisensa.
Kaisa Hiltunen kertoo,
että Utajärveltä löytyvät
kaikki ne palvelut, joita tarvitaan.
– Jos jokin puuttuu, sitä ei
joko tarvita tai sen saa hankittua Oulusta. Sinnekkään
ei ole pitkä matka, kyse on
enemmänkin asennoitumisesta, sillä matkaan kuluu
yhtä kauan aikaa kun ruuhka-aikana Helsingissä kului
kahdeksan kilometrin työmatkaani.
Myös lapset voivat Utajärvellä mennä yksin ulos leikkimään, mikä ei kaupungissa
ollut mahdollista. Pihalla on
tilaa juosta ja uimakelpoinen
järvi on vieressä. (ak)

Kaisa Hiltunen kertoo, että Utajärvellä on jo pitkään tehty hyvää työtä kuntalaisten
elinolojen parantamiseksi ja työ jatkuu. – On pitkälti omasta aktiivisuudesta kiinni,
millaiseksi elämän täällä haluaa tehdä. Perheelläni on tänään täällä hyvä olla, ja
olen uutena utajärveläisenä ”ylypiä” kunnastani jossa asun, Kaisa sanoo ja yrittää
turhaan saada kiharapäisiä tyttäriä samaan kuvaan äidin kanssa.

Kiinan kauppa hallitsee perheen elämää
kon tie johtaa usein sinne,
sillä hänellä on runsaasti
teollisuuden konsulttitehtäviä hoidettavanaan. Ne vaativat välillä kuukausienkin
viipymisen tässä maailman
nopeimmin kasvavassa supervallassa.

Cityelämää
ei kaivata

Oy You Link Finland Ltd tuo Suomeen lähinnä puutarha-, ulkoilu-, ja vapaa-ajan tuotteita sekä koneita, joita se
myös välittää jälleenmyyjille. Yrityksen toinen puoli on laajamittainen teollisuuden konsultointi Kiinassa.
Utajärveläinen pariskunta
Sally Pan ja Jaakko Tuupanen pyrkivät koko ajan
tasapainottamaan
elämäänsä Suomen ja Kiinan
välillä. Pariskunnalla on
vuonna 2008 perustettu

yhteinen yritys Oy You Link
Finland, joka aloitti toiminnan muottien maahantuojana
sekä ruiskuvalu- ja metalliteollisuuden konsulttipalveluiden tarjoajana.
Ulinkin liiketoiminta on

sittemmin jaettu kahteen
osaan, eli teollisiin ratkaisuihin ja kulutushyödykkeiden
jälleenmyyntiin. Puoli vuotta
sitten yritys aloitti maahantuonnin ja vuokrasi vanhan
Sokoksen tilat Utajärveltä

omaa myymälää varten.
Vaikka yrityksen toimintaa on nyt siirretty Suomeen
ja kiinalaisten tuotteiden välittämiseen jälleenmyyjille,
Kiinassa käyminen ei liioin
ole vähentynyt. Etenkin Jaa-

Pariskunnalla on 4-vuotias
poika ja 2-vuotias tyttö, jotka
ovat päiväkodissa ja nauttivat Suomen turvallisuudesta
sekä hyvästä hoidosta.
– Me olemme molemmat
asuneet vuosia isoissa miljoonakaupungeissa ja me emme
enää kaipaa cityelämää. Siinä
mielessä tämä Utajärven alue
on ihanteellinen, Sally Pan
kertoo englanniksi ja Jaakko
jatkaa suomeksi:
– Täällä ulkoiluharrastukset kuten metsästys ja kalastus ovat lähellä.
Kerrottakoon, että pariskunnan lapset puhuvat pääsääntöisesti suomea, mutta
he hallitsevat myös englannin ja kiinan kielet.
Kiinassa aiemmin henkilöstöjohtajana työskennellyt
Sally Pan ei yllättävää kyllä
aseta Utajärveä paikkakuntana muiden pohjoissuomalaisten kuntien joukkoon,
mistä nuoriso opiskelujensa
jälkeen lähtee Etelä-Suomen
taajamiin.
– Utajärvi ei ole yksi tällai-

sista kunnista. Tämä kunta
on erilainen – meillä on
Geopark! Rokua Geopark
on Suomen ensimmäinen
ja maailman pohjoisin kohde UNESCO:n suojeluksessa olevassa, ainutlaatuisten
geologisten kohteiden verkostossa.
– Tätä Geoparkia meidän pitää hyödyntää. Tänne pitää tuoda turisteja
vaikkapa katsomaan paikallista käsityöperinnettä.
Esimerkiksi Kiinassa olisi
mielenkiintoa tähän ja turistit toisivat kuntaan varallisuutta, Sally teroittaa
ja jatkaa:
– Mahdollisuuksia on
vaikka kuinka paljon.
Tässä yhteydessä Jaakko Tuupanen kertoo suomalaisen ja kiinalaisen
kulttuurin erosta.
– Kiinalaisessa kulttuurissa hyvän olon tunnetta
tulee levittää. Jos itsellä on
vaikka yritystoiminta menestynyt hyvin, niin sitä
pitää jakaa muille. Niinpä
esimerkiksi You Link Finland haluaa olla esimerkiksi nuorten tapahtumien tukijana ja edistää sosiaalista
elämää täällä Utajärvelläkin. Me haluamme tulla
mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan, Jaakko sanoo.
(ak)
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Roinilan asemakaava etenee –
rakentaminen alkanee syksyllä

Risto Juntunen on Särkijärven kyläseuran uusi puheenjohtaja. ”Virallinen” särkijärveläinen mies on ollut vuodesta 2007 rakennettuaan talon paikkakunnalle.

Särkijärven kyläseuralle
uusi puheenjohtaja
Särkijärvellä korostetaan yhteisöllisyyttä ja panostetaan
kylän yhteisiin koko päivän
tapahtumiin. Uudella puheenjohtajalla on reppu täynnä ideoita, joita muokataan
kuluvan vuoden aikana.
Särkijärven kyläseura on
saanut uuden puheenjohtajan, Risto Juntusen. Miehen
äiti on kotoisin kylältä ja Juntunen muistelee lämmöllä
mummolassa vietettyjä lapsuuden kesiä.
– Särkijärvellä oli aina mukavaa, sai onkia ja soudella
luonnonhelmassa. Täällä on
vietetty monia onnellisia hetkiä. Sanoin jo pienenä mummolle, että tänne muutan
isona. No, nyt isona rakensin
tänne talon 2007 ja rupesin
virallisesti särkijärveläiseksi,
Juntunen kertoo.
Juntunen on ollut mukana kyläseuran toiminnassa
vuodesta 2009 ja tänä keväänä hän astui puheenjohtajan
saappaisiin. Tuleva vuosi on
muutosten aikaa kyläseuralle.
– Erityisesti olemme uusimassa kyläseuran järjestämiä
tapahtumia. Tulevaisuudessa on tarkoituksena järjestää
vuodessa 3-4 tapahtumapäivää, jossa on ohjelmaa kaikille. Esimerkiksi siirsimme perinteisesti helluntaina olleen
Särkijärven ympärijuoksun
heinäkuulle, sillä toukokuussa lähialueilla on paljon muita juoksutapahtumia, jotka
verottivat osallistujamäärää.
Särkijärven ympärijuoksun
lisäksi järjestämme paljon
muutakin toimintaa, kuten
huutokaupan, kirpputorin
sekä erilaisia leikkimielisiä
kilpailuja. Siitä tulee koko
päivän tapahtuma, Juntunen
selittää.

Muitakin tapahtumapäiviä on suunnitteilla: syksyllä
herkutellaan hirvipeijaisissa
ja joulun alla lauletaan kauneimpia joululauluja. Kevättalven tapahtumapäivä pyörinee hiihdon ja pilkkimisen
ympärillä. Juntunen kuitenkin korostaa, että kyläseuran
tapahtumapäivien suunnittelu ja ideointi on vasta aluillaan ja vuoden päästä toiminta päässee täysipainoisesti
käyntiin.

Pienessä kylässä on
yhteisön voimaa
– Toinen tärkeä kehityskohde on kylän yhteisöllisyyden
luominen, erityisesti kantaväestön ja mökkiläisten välisen kanssakäymisen lisääminen.
Kesäaikana
Särkijärven
asukasluku kaksinkertaistuu
ja mielestäni on tärkeää, että
täällä olisi lämmin yhteispelin henki kaikkien kesken. Se
ei tietystikään onnistu pelkkien tapahtumapäivien avulla, vaan suurin työ tehdään
arjen keskellä. Toivotetaan
uudet asukkaat tervetulleiksi, vaihdetaan kylillä kuulumisia, käydään kylässä tai
vaikkapa lenkillä yhdessä.
Monesti tämmöinen pieni
kyläpahanen suuren kasvukeskuksen, kuten Oulun, liepeillä nähdään taantuvana ja
negatiivisena asiana. Meidän
pitää tehdä siitä valttikortti!
Nykyajan kiireisessä ja stressintäytteisessä maailmassa
meidän kaunis kylämme on
kuin pala taivasta, rauhan
tyyssija.
Särkijärven kyläyhteisön
tapahtumista saa lisätietoa
seuran nettisivuilta, jotka
valmistunevat juhannuksen
jälkeen. (RM)

Roinilan asemakaavaehdotus
on ollut juuri kuntalaisten
nähtävillä ja kaavaehdotuksen hyväksyminen voitaneen
tehdä heti lomien jälkeen.
Koko alueelle on tulossa
kolmisenkymmentä
omakotitalotonttia, joista puolenkymmentä on omarantaisia. Alueena Roinila on ollut
haasteellinen kaavoittajalle,
sillä aluetta rajoittaa vesistö
ja rautatiealue. Myös maaston muodot ja maaperä asettavat tiettyjä rajoitteita maankäytölle.
Roinilan alueelle kunta
odottaa alueen valmistuttua
uusia asukkaita Utajärven
lisäksi myös muilta paikkakunnilta. Roinila tulee
olemaan luonnonläheinen,
maaseutumainen asuinalue.
Kunnallistekniikkaa
päästään suunnittelemaan jo syksyllä ja rakentaminenkin saataneen heti käyntiin. Tonttien
myyntihintoja ei ole vielä
määritelty mutta yhden euron tontteja ne eivät ole.

Oulujokivarren
osayleiskaavaa
laaditaan
Kunta on tehnyt päätöksen
Oulujokivarren osayleiskaavan laatimisesta Utajärven
kirkonkylän ja Vaalan rajan väliselle alueelle. Työ on
käynnistynyt nyt keväällä.
Kesän aikana on tarkoitus
tehdä kaavoitukseen kuuluvia luonto-, maisema-, ja
kulttuuriselvityksiä. Kesän
aikana myös kartoitetaan
mahdollisia maanomistajien
toiveita ja tarpeita asian suhteen. Ehkäpä syksyn aikana

saadaan jo ensimmäiset kaavaluonnokset kommentoitavaksi.
Kunnan tavoitteena on
paitsi kartoittaa yksityisten
maanomistajien rakennuspaikkatarpeet, myös saada
esille muita maankäyttöön
vaikuttavia hankkeita, esimerkiksi erilaista yritystoimintaa ja sen vaatimia tarpeita. Laaditun aikataulun
mukaan kaava olisi valmis
päätettäväksi ensi vuoden
loppupuoliskon aikana.

Mustikkakankaan
teollisuusalueen
asemakaava
muokattavaksi
Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavaa on tarkoitus muokata ja laajentaa.
Tähän on mahdollisuus, sillä kunta on hankkinut uutta
maata nelisenkymmentä hehtaaria nykyisen teollisuusalueen ympäristöstä. Myös
erilaiset yritystoiminnan tarpeet ovat lisääntyneet, mikä
lisää muutostarvetta.

Urheilukenttä uusiksi
Nykyinen urheilukenttä on
huonokuntoinen ja kentän
kunto vaikeuttaa kentällä tapahtuvaa harrastustoimintaa. Kentän kunnostamista
on suunniteltu jo toistakymmentä vuotta. Ensimmäinen
kunnostussuunnitelma laadittiin 2001. Suunnitelmaa ei
voitu toteuttaa lähinnä heikon taloustilanteen vuoksi.
Viime vuonna suunnitelmaa
lähdettiin muokkaamaan uudelta pohjalta.
Ajatuksissa on urheilu-

Kunnan teknisten palveluiden johtaja Jouni Jurva kertoo ajankohtaisista kaavoitukseen liittyvistä asioista:
Kunta on esimerkiksi tehnyt päätöksen Oulujokivarren
osayleiskaavan laatimisesta Utajärven kirkonkylän ja
Vaalan rajan väliselle alueelle.
kenttä, jossa jokaiselle on
jotakin. Juoksuratoja tulee
kolme, myös perussuorituspaikat tehdään. Lisäksi ulkoliikuntavälineitä sijoitetaan
hyvinvointiraitin
varrelle.
Varsinaiselle kenttäalueelle
on tulossa hiekkatekonurmipinta. Samaan suunnitelmaan otettiin mukaan myös
koulun piha-alueelle tehtävä pienkenttä, valaistuksen
kunnostaminen ja tietenkin
perustustöinä salaojitusten
uusiminen sekä varsinaisten
rakennekerrosten tekeminen.
Valtionapupäätös saatiin
toukokuun lopussa, tosin
huomattavasti anottua pie-

nempänä. Tämä vaikuttaa
tietysti kokonaisrahoituksen
kasaamiseen. Urakkakilpailu on kuitenkin käynnistetty
ja sen tuloksia käsitellään
teknisessä lautakunnassa juhannusviikolla ja kunnanhallituksessa heinäkuun alussa.
Rahoituksen muuttuessa lopulliset päätökset tekee kunnanvaltuusto.
Remontti
voitaisiin aloittaa syksyllä ja
siinä tapauksessa kenttä olisi valmis ensi vuoden alkukesästä.

Sympaattiset maisemanhoitajat
Maisemalampaiksi tituleeratut hoitavat tärkeää tehtävää.
Valtatie 22:n varrelta kirkon
ja kylän kohdalta on maise-

manhoidollisista syistä raivattu puskaa. Nyt Utajärvi
näkyy paremmin tielläliikkujille. Lampaiden vastuulla

on pitää alue avoimena eli ne
toimivat maisemanhoitajina.
Ja kuuluvathan eläimet maalaismaisemaan. Voihan olla,

että lampaat myös houkuttelevat satunnaisia kulkijoita
pysähtymään kylällä.
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Vesiensuojelua ja perinteen vaalimista Ahmasilla
Ahmasjärvi rantoineen on liitetty Natura 2000-verkostoon lintudirektii- lähes 30 eri lintuvesilajia. Linnuston ensimmäinen kartoitus tehtiin 1975
vin mukaisena erityisenä suojelualueena. Järvellä pesii säännöllisesti valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman valmistelun yhteydessä.

Jätevesiviemäri rakenteilla, kunnan porkkana 900 euroa

Vasemmalta Ahmaskylän kyläseuran puheenjohtaja Pentti Räisänen, loma-asukas Juhani Lempinen
Haukiputaalta ja työmaapäällikkö Marko Kilpivaara ovat seuraamassa Ahmasjärven ympäri tehtävän
runkoviemärin kaivua.

Ahmasjärven viemäröinti etenee, taustalla Juhani Lempisen loma-asunto, jota odottaa peruskorjaus, jolloin talon varustetasoa parannetaan esim. sisävesalla Nyt viemäriliittymää ei oteta mutta sille tehdään varaus.

Ahmasjärven runkoviemärin teko on jo loppusuoralla. Työmaan päällikkö Marko Kilpivaara
Koillistie Määttä Oy:stä
kertoo, että runkoviemäri valmistuu kesäkuun

dalla, sillä runkoviemäriä ei
kaikissa kohdin voitu viedä
lyhintä tietä. Kunnan ehtona
viemäröintihankkeen toteuttamiselle oli vähintään 30
kiinteistöliittymää.
Kunnan porkkana oli 900

loppuun mennessä. Pituutta
runkoviemärille tulee 22 kilometriä ja neljä linjapumppaamoa on tehty.
Muutoksia suunnitelmiin
jouduttiin tekemään esim.
salaojitettujen peltojen koh-

euron suuruisesta liittymismaksusta luopumien niiden
kiinteistöjen osalta, jotka liittyvät tänä vuonna. Liittymäsopimuksia on nyt tehty 50
kappaletta. Lisäksi on tehty
useita liittymävarauksia, jot-

ka mahdollistavat liittymän
teon tarvittaessa myöhemmin.
Talohaarat tehdään elokuun loppuun mennessä.
ELY-keskus maksaa runkoviemärin teon. Kiinteis-

tönomistajan kustannettavaksi jää talohaara ja
kiinteistökohtainen pumppaamo, jonka hinta vaihtelee 4000–6000 euron välillä
riippuen talohaaran pituudesta.

Ahmaksen perinnekylässä on työtä nuorille ja tapahtumia kaikenikäisille
Ahmaksen kyläseura yhdessä Ahmaksen ja Niskankylän nuorisoseurojen kanssa
ovat monenlaisten tempausten takana. 4H-nuoret olivat
parhaillaan purkamassa perinnekylässä katsomon lahonneita rakenteita.

Kyläpäällikkö Räisänen
on kiivennyt Isolassin aitan parvelle.

Nuorten työohjelmassa on
myös kylän siivousta ja valmisteluja kesäkahvilan avaamiseksi Ison Lassin aitassa.
Kotiseutuviikolla järjestetään
Runon ja suven juhla. Tyrnäväläinen Röön Rannan teatteri vierailee kylässä ja esittää
kappaleen Leidit laitumella.
Ahmaksen koululla on
kesäkirppis ja Leppiojan
luonnonniityllä tehdään heinää, nautitaan niittyvelliä ja

juodaan kahvit. Päivän päätteeksi on savusauna ja kahvit
perinnekylässä.
Entisaikojen perinteitä on
myös ”vuoroin vieraissa”
-pyöräilytapahtumassa, jonka ahmaslaiset ja kylmälänkyläläiset toteuttavat heinäkuun lopussa. Tapahtumia
kannatta katsoa tarkemmin
kunnan tapahtumakalenterista, joka on tässä lehdessä.

Isolassin aitan alakertaan tulee nuorten ylläpitämä kesäkahvila, joka on avoinna 18.6.-20.7. joka päivä klo 11.00-17.00.

Muutto Kempeleestä kotijärven rannalle
Pentti Räisänen kertoo olleensa kyläseuran puheenjohtajana pari vuotta.
Muutettuaan vakituisesti
asumaan Utajärvelle vuon-

na 2002, hän teki kesäpaikkaansa laajennuksen. Työurastaan Räisänen kertoo,
että hän ehti palvella Puolustusvoimissa kolmekymmen-

tä vuotta ja viimeinen tehtävä oli tyhjentää kasarmit
Oulussa.
- Täällä Ahmasjärven kimallus näkyy aamulla ensim-

mäisenä, kun avaa silmänsä.
Tyytyväisenä hän toteaa, että
järvi on nyt hyvässä kunnossa. Räisänen kertoo harrastavansa mm. metsästystä ja

Räisänen on innoissaan siitä, kuinka upealla paikalla hänen talonsa on ja mitä
näkyy, kun aamulla avaa silmänsä. Vesi on elementti, joka muuttuu jatkuvasti.
Näkymään ei kyllästy koskaan.

kalastusta sekä keräävänsä
sieniä. Sekin on ollut positiivista täällä Utajärveltä, että
hänen osaamiselleen on löytynyt markkkinarako. Yhdet

aitaelementit ovat valmiina ja toiset on tilattu. Tekeminen ei näytä loppuvan,
viisi työtä on tällä hetkellä
jonossa.
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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2011
Kiinteistö Oy Järvenneito on Utajärvi-konserniin kuuluva tytäryhtiö, joka on perustettu vuonna 1991. Talot ovat
kaikki rivitaloja ja ne on rakennettu valtion aravalainoilla eikä niissä ole liike- tai palvelutiloja. Liikevaihto on 628
614,27 euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta 2,1 %. Liikevaihto jäi 2 043,02 euroa alle budjetin. Yhtiön osakepääoma on 267 666,45 euroa ja oma pääoma vuoden lopussa
on 164 063,19 euroa. Taseen loppusumma on 3 275 027,19
euroa. Lainojen korkokulut 58 741,43 euroa (vuonna 2010
korot 68 469,56 euroa), lainoja lyhennettiin 163 870,04 euroa, kirjanpidossa rakennusten poistot tehdään lainanlyhennysten suuruisena ja ovat 163 870,04 euroa eli 5,2 % rakennusten jäännösarvosta.
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Utajärven ja Vaalan asuinkiinteistöjen
hallinnointi yhdistettiin

Asukastoiminta
Kaikkien talojen vuokralaiste ja asukkaiden kokous pidettiin 26.4.2011 ja se valitsi asukastoimikunnan ja teki esityksen hallitukseen valittavasta asukasjäsenestä. Asukastoimikunta käsitteli marraskuussa vuoden 2012 talousarviota
ja pohti pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemisasiaa, josta
ei ole vielä päätetty.
Ojarivin asukkaat lähettivät syyskuussa kunnanhallitukselle kirjelmän, jossa protestoivat talon vuokratasoa ja
kertoivat talon puutteista ja kaukana olevista palveluista.
Kirjeen innoittamana Ojarivin asukkaiden kokous pidettiin marraskuussa. Kokouksessa käytiin läpi talon kuluvan
vuoden talousarviota ja käyttöastetta ja vuosikorjauksen
kustannuksia. Puutteina asukkaat näkivät mm. piha-alueen heikon valaistuksen, alkusammutuskaluston puuttumisen ja talon jäteastioilta puuttuvan katoksen. Keskusteltiin lasten leikkipaikasta ja liian tiheästä metsästä talon
välittömässä läheisyydessä. Asukkaille jaettiin luettavaksi
ja huoneistossa säilytettäväksi tarkoitettu asukkaan kansio
”Viihtyisää ja turvallista asumista”. Ojarivin asukkaat valitsivat myös asukastoimikunnan.

Asuntojen käyttöaste
Vuonna 2010 keskimääräinen käyttöaste oli 98 % ja kertomusvuonna 97,6 %. Asuntojen tyhjänä olon vuoksi vuokratuottoja jäi saamatta yhteensä 15 050,46 euroa. Keskustassa
asuntojen käyttöaste oli lähes 100 %, mutta käyttöastetta
laski Ojakylän rivitalon muita heikompi käyttöaste, 83,5
%. Ojarivissä oli alkuvuodesta kolme huoneistoa tyhjänä,
nyt talon kaikki asunnot on vuokrattu.

Keskivuokra
Asunnoista perittävä vuokra sisältää lämmön eikä erillisiä
vesimaksuja peritä.
Asunnoissa on jo pitkään ollut kokonaisvuokrantasaus
siten, että vuokrat on porrastettu käyttöarvon mukaan ja
pienissä asunnoissa on yhdellä eurolla korotettu keskivuokraa. Omakustannusvuokria korotettiin 1.3.2011 lukien 0,20 euroa/m2/kk. Vuodelle 2012 on tehty päätös 0,40
euroa/m2/kk tarkistus maaliskuun alusta lukien.
Keskivuokra vuoden 2011 lopussa on 8,68 euroa/m2/
kk. Pääomamenojen osuus neliövuokrassa on 3,03 euroa.

ARVIO YHTIÖN
TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ
Yhtiön omistamien asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä
hyvä. Yhtiö sai valtion lainojen lainaehtojen muutoksen
kymmenelle vuodelle ja se tekee pääomakuluista kohtuulliset sekä mahdollistaa talouden tasapainon mutta se velvoittaa myös tarkistamaan vuokria hoitokulujen nousua
vastaavasti. Talouden tasapaino edellyttää asuntojen korkeaa käyttöastetta jatkuvasti. Yhtiön asuntokantaa vanhenee teknisesti ja korjaustarpeet lisääntyvät myös lämmitysjärjestelmissä. Lämmityskustannusten nousu yhdessä
korjauskustannusten kanssa tuo paineita vuokratasoon.
Omatoimisten vanhusten määrä vuokra-asuntomarkkinoilla on vähentynyt, kun he saavat tarvitsemansa palvelut omaan kotiin. Ikääntyvä väestö ei koe tarvetta muuttaa
vuokra-asuntoon, jossa ei kuitenkaan pärjää oman kunnon
heikentyessä. Jos sitten iäkäs mutta omatoiminen henkilö
päättää muuttaa pois omasta kodistaan, yksiö ei riitä hänelle, vaan hän toivoo, että asunnossa on erillinen makuuhuone ja mielellään myös sauna. Meillä olemassa oleva
vanhuksille aikoinaan rakennettu asuntokanta ei tyydytä
muuttuneita tarpeita.
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Salme Tiri-Karjalainen on aloittanut Utajärvi-Vaala
isännöitsijänä keväällä. Kiireisten työpäivien jälkeen
kahden lapsenlapsen isoäiti rentoutuu harrastuksissa,
joissa näkyy kädenjälki. Erityisesti Salme pitää tanssimisesta mutta sille jää liian vähän aikaa.
Kuntien
asuinkiinteistöjen
isännöinnistä vastaa Salme
Tiri-Karjalainen. Vaikka toimi
on uusi, Tiri-Karjalainen on
tuttu kasvo, sillä Vaalan puolella hän on tehnyt töitä alalla
yli 20 vuotta.
Utajärven ja Vaalan kunnat ovat tiivistäneet yhteistyötä asuntotoimeen liittyvissä asioissa. Asian tiimoilta on
tehty yhteistyötä aikaisemminkin mutta tänä keväänä
kuntien kiinteistöjen hallin-

nointi keskitettiin ja pitkän
linjan ammattilainen Salme
Tiri-Karjalainen valittiin Utajärvi-Vaala isännöitsijäksi/
toimitusjohtajaksi.
– Kiinteistön yhtiöjärjestyksestä riippuu, kumpaa
titteliä käytetään, isännöitsijää vai toimitusjohtajaa.
Asunto-osakeyhtiöissä
ja
kunnan omistamissa asunnoissa on isännöitsijä mutta
toimitusjohtajasta puhutaan
kiinteistöosakeyhtiöiden

KIINTEISTÖJEN HOITO JA HUOLTO
Kiinteistöhuolto ja ulkoalueiden rakenteiden kunnostus
Kiinteistöhuolto Raimo Karhulan kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyvät yleiset käyttäjä- ja asiakaspalvelut,
kiinteistöjen yleishoito, huolto, talon lämmitys- ja vesisekä viemärijärjestelmien toimivuus ja asukkaan vaihtuessa huoneistojen tarkastus ja asukkaiden kanssa tehtävät
kuntokortit. Sopimukseen sisältyvät ulkoalueiden puhtaanapidot sekä talvella että kesällä. Isännöitsijä ja kiinteistönhuoltaja tekivät kaikissa taloissa katselmuksen syksyllä
2010 ja siinä havaittuja puutteita korjaamassa oli palkattuna kirvesmies 2 – 3 kuukauden ajaksi. Korjattiin ja maalattiin piha-aitoja, portaita, räystäitä ja muita vastaavia pieniä
repsottavia kohtia, jotka korjaamalla jatketaan rakenteiden
käyttöikää ja talojen ilme muuttuu huolitellummaksi.

Muut vuosikorjaukset
Korjauksiin käytettiin 1,25 euroa/m2/kk. Kirvesmiehen
palkkauskustannusten lisäksi muut vuosikorjauskustannukset 82 212,99 euroa. Summa koostuu huoneistoihin
hankituista liesistä, jää-pakastinkaapeista, kiukaista, liesituulettimista ja muista pienemmistä tarvikehankinnoista
sekä yrittäjiltä ostetuista sähkö- ja LVI-asennus- ja palveluista sekä muuttoremonteissa käytetyistä korjauspalveluista. Aktivoitavia korjauksia tai kalustohankintaoja ei
tehty.

Lämmityskustannukset ja vesimaksut
Lämmityskustannukset nousivat 2010 vuoden 120 686,60
eurosta 136 830,09 euroon. Lämmityskustannukset ovat
keskimäärin 1,86 euroa/m2/kk.
Kaksi kiinteistöä on kaukolämmössä ja kaksi käyttää
sähköenergiaa ja loput kolme lämpökeskusta toimivat kevyellä polttoöljyllä, jota kuluu noin 90.000 litraa vuodessa.
Öljyn kulutuksessa ei tapahtunut suuria muutoksia, mutta
öljylitran hinnan nousu oli keskimäärin 39 %.

osalta. Käytän mieluummin
isännöitsijä nimitystä, sillä se
kuvaa tarkemmin tehtäviäni
ja on asiakkaille selkeämpi,
Tiri-Karjalainen kertoo.
Työkenttä on laaja, sillä
hoidettavana on 580 vuokra-asunto, jotka jakautuvat
hallinnollisesti
yhdeksään
(9) eri yhtiöön sekä kuntien
suoraan omistamiin asuntoihin. Tiri-Karjalaisen toimenkuvaan kuuluvat talous- ja
hallintoasioiden hoito sekä
muun muassa huoneistojen
korjaustarpeiden arviointi ja
suunnittelu, asukasvalinnat
ja yhteistyö eri sektoreiden,
kuten sosiaalitoimen kanssa.
Asiakaspalvelu on oleellinen
osa työtä.
– Toimi on uusi ja arjen
rutiinien
muotoutuminen
ottaa tietysti aikansa. Lähitulevaisuuden tavoitteena on
rakennusten teknisen kunnon
selvittäminen sekä huolto- ja
muiden asiakirjojen ajantasaistaminen. Vaalassa toimenkuvani on hieman laajempi
mutta oleellisia eroja työssäni
eri kunnissa ei ole. Utajärvellä
on uutta se, että sama henkilö
vastaa sekä kunnan omistamista että yhtiömuotoisista
asunnoista. Aikaisemmin niitä hallinnoitiin erikseen, huomauttaa Tiri-Karjalainen, kun
häneltä kysyy miten kuntien
välinen lisääntynyt yhteistyö
on vaikuttanut isännöitsijän

tehtäviin.
Utajärven ja Vaalan kuntien oli järkevää lyödä hynttyyt yhteen, sillä Salme TiriKarjalainen tuo asuntotoimen
puolelle teknistä osaamista ja
muutenkin yhteistyö on helpottanut asioiden hoitamista. Utajärven puolelta Sanna
Valtanen tuo apua toimistorutiineihin ja vastaa pitkälti
asiakaspalvelusta.
Tulevaisuuden haasteista
kysyttäessä Tiri-Karjalainen
mainitsee vuokra-asuntojen
viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamisen. Utajärven
asuntokanta on suhteellisen
iäkästä eikä välttämättä palvele käyttäjiään parhaalla
mahdollisella tavalla, esimerkiksi ruokakuntien koko on
muuttunut mutta asuntojen
koko on pysynyt ennallaan.
On tärkeää katsoa tulevaisuuteen ja nähdä millaisia tarpeita huomisen vuokralaisella
on.
– Tuemme mielellämme
asumiseen liittyvää hyvinvointia kaikin mahdollisin tavoin resurssien puitteissa. On
kuitenkin muistettava, että
hyvinvointi kumpuaa itsestä
ja sitä voi levittää ympärillensä. Siihen liittyy oleellisena
osana omasta ympäristöstä
ja asunnosta huolehtiminen
sekä ystävällisyys ja huomaavaisuus muita kohtaan. (RM)

POISTUMINEN HÄTÄTILANTEESSA
Tulipalossa pitää rakennuksesta pystyä poistumaan nopeasti ja turvallisesti. Turvallisen poistumisen ratkaisee oma osaaminen ja ennakkosuunnittelu.
Tee yhdessä perheesi kanssa oma pelastautumissuunnitelma
Näin toimitaan, jos asuinrakennuksessa
syttyy tulipalo
• jos palavassa huoneistossa on ihmisiä, pelasta välittömässä		
vaarassa olevat
• yritä alkusammutusta, jos se suinkin on mahdollista itseäsi
vaarantamatta
• ovet ja ikkunat suljetaan, jotta tulipalo ei saa happea ja myrkyllinen savu ei pääse leviämään rakennuksessa
• poistuttaessa palavasta rakennuksesta ei lähdetä hakemaan
tavaroita muista huoneista
• soita hätäilmoitus numeroon 112 turvallisesta paikasta
• opasta palokunnan saapuvat yksiköt paikalle, ja kerro sattuneesta tilanteesta
Poistuminen eri huoneista
• kotona tulee suunnitella ennakkoon mitä kautta voi poistua
asunnon eri huoneista tulipalossa
• kokeilkaa poistumisreittejä, miten niissä pääsee liikkumaan
• varatieikkunoissa tulee olla kiinteät avauskahvat

SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON 112
Soita hätäpuhelu itse, jos voit
1. Kerro mitä on tapahtunu
2. Kerro tarkka osoite ja kunta
3. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
4. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
5. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan
Jos tilanne tapahtumapaikalla oleellisesti muuttuu hätäilmoituksen jälkeen, ilmoita siitä hätäkeskukseen.
Opasta auttajat paikalle.
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Kauan odotetut paloharjoitukset
pidettiin Mäyrän kerrostalossa

Paloautot saapuvat paikalle, letkujen ja muiden varusteiden purku alkaa.

Punatakkinen asukas, Jaana Huuhtanen antaa palokunnalle tietoja kohteesta.
Mäyrän kerrostalon asukkaat
olivat jo kauan odottaneet paloharjoituksia taloonsa. Harjoitukset pidettiin 21.9.2011
illalla. Tavoitteena oli harjoitella tulipalotilanteessa kerrostalon asukkaiden evakointia ja samalla harjoitus
oli myös Utajärven palomiehille savusukellusharjoitus.
Harjoitusta johti apulaispalopäällikkö Jari Kangastie.
Asia valmisteltiin asukastoimikunnassa ja kaikille

asukkaille jaettiin ennakkotiedote ajankohdasta, ettei
paloautojen
ilmestyminen
saa ketään paniikkiin. Kuviteltu palo oli A-rapussa
III-kerroksessa
tyhjillään
olleessa huoneistossa, joka
harjoitusten aikana oli ”asutettu” kahdella nukella. Hälytyksen teki yksi porraskäytävän asukkaista, kuultuaan
palovaroittimen piippaavan.
Paloautot saapuvat kohteeseen ja ensimmäisen yk-

sikön palomiehet aloittivat
palavassa huoneistossa olevien pelastamisella ja sammuttamisella. Asukkaat olivat
jääneet ohjeiden mukaisesti
omiin huoneistoihinsa ja
olivat parvekkeella tai ikkunassa ilmoittamassa olemassa olostaan ja odottamassa
pelastamista
ulkokautta.
Lopuksi käytiin harjoitusten
kulku läpi ja kerrattiin miten
tällaisessa tilanteessa toimitaan ja mitä tästä opittiin.

Perhe odottaa parvekkeella pelastamista.

Kolmannesta kerroksesta pelastetaan ihmiset.

Loppupalaverin pito, tämä oli harjoitusta myös palokuntalaisille.

UTAJÄRVEN KOTISEUTUVIIKKO 30.6. - 8.7.2012
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Holapan suvun juhla

21.7.2012

Rokuan kuntokeskuksessa
Päivä alkaa sukuseuran vuosikokouksella klo 10.00,
jonka jälkeen on lounas klo 12.00 – 13.30
kuntokeskuksen ravintolassa.

Pääjuhla alkaa klo 13.30.
Seuran puheenjohtaja Sari Heimonen luennoi Holapan suvun
DNA testin tuloksista. Kauimmainen vieras tulee Arizonasta
Amerikasta, jonne sukua siirtyi 1900-luvun alussa runsaasti.

Sukujuhlan ohjelma löytyy osoitteesta:
www.holappa.info
Huom. Juhlaan ilmoittautuminen päättyy 30.6.2012.
Ilmoittautumiset pikaisesti:
Terttu Väänäselle: terttu26@dnainternet.net
puh.040-7479221 tai
Timo Haloselle: timot.halonen@gmail.com
puh.050-5593561
Lisätietoja antaa Sari Heimonen 044-7341772

Muovin kierrätys
helpottuu
Sekajäte muuttuu polttokelpoiseksi jätteeksi, myös kaikenlainen muovi poltetaan. Muuten kierrätysohjeet pysyvät ennallaan.
Oulun kaupungin ja Oulun Energian omistama jätteenpolttolaitos Laanilassa otettiin käyttöön keväällä.
Sinne kuskataan polttokelpoinen jäte Oulusta ja sen lähikunnista, myös Utajärveltä. Höyry, joka polttolaitoksessa
tuotetaan, käytetään Kemiran teollisissa prosesseissa ja
siitä tuotetaan myös sähköä ja kaukolämpöä.

Sekajätteet ja
muovi poltetaan
Ennen sekajätteestä erilleen lajitellut muovit kuljetettiin
joko Pietarsaareen tai Kajaaniin poltettavaksi. Nyt uusi
ekovoimalaitos polttaa kaikenlaiset muoviset pullot, rasiat, kanisterit, kassit, pussit ja niin edelleen. Myös PVCmuovia, mitä on esimerkiksi sadevaatteissa, saa laittaa
polttojätteeseen. Muovin lisäksi samaan astiaan voi laittaa
entiset sekajätteet, kuten vaikkapa kahvipaketit, tekstiilit
ja hehkulamput.
– Suurin ero on se, että entisen sekajätteen uusi nimi on
polttokelpoinen jäte. Muovia ei tarvitse enää viedä erilliseen kierrätykseen, sillä sen saa laittaa polttokelpoisen
jätteen joukkoon. Muovin tunnollisesti kierrättäneiden
henkilöiden työ helpottuu, neuvoo Oulun jätehuollon
neuvoja Lea Ansanen.

Kierrätys ei lopu

Torikahvilasta
herkut 25.6.–11.8. välisenä aikana
ma-la 10–18 ja su 12–18
Kahvila toimii Torimakasiinissa ja sitä ylläpitää 4H-yhdistys.
Saatavana on muun muassa kahvia, teetä, mehua,
kahvileipää, karkkia sekä tietysti jäätelöä.

Vaikka muovi menee uuteen osoitteeseen, ei kierrättäminen lopu. Edelleen biojäte, paperi, pahvi, kartonki, lasi ja
metalli lajitellaan erilliskeräykseen. Pienissä taloyhtiöissä
ja omakotitaloissa asuvat voivat kierrättää hyötyjätteensä
ekopisteissä. Tietysti myös vaaralliset jätteet sekä sähköja elektroniikkaromu kuljetetaan asianmukaisiin paikkoihin, kuten jäteasemille jatkokäsittelyä varten. (RM)

Lisätietoa: http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/

Jurvelinin puutarhalla sukupolvenvaihdos
Jurvelin Puutarha on toiminut jo 40 vuotta. Tytär Lea
on valmistunut puutarhuriksi Hämeen ammatti-instituutin
puutarhaoppilaitoksen
Lepaan yksiköstä eli lyhyemmin Lepaan puutarhurikoulusta. Lea Jurvelin on ottanut
vastuun yrityksestä tämän
vuoden alusta.
Lea kertoo parhaillaan
olevan kesäkukkien pää-

sesongin, jota yleensä kestää juhannukseen saakka.
Puutarhapäivät järjestetään
vuosittain yhtenä viikonloppuna, jolloin puutarhalla kävijöille tarjotaan ilmaiseksi
lättykahvit.
Tämänvuotiset puutarhapäivät pidettiin 9-10.6.2012.
Tänä vuonna niin kuin
useana vuonna aikaisemminkin ovat lättyjen paistosta ja

kahvin keitosta vastanneet
Laina ja Heikki Karhu. Laina kertoo tehneensä 22 litraa
lättytaikinaa, johon tarvitaan
55 kananmunaa. Tuosta määrästä hän sanoo paistaneensa

neljäsataa isoa räiskälettä.
Heikki on keittänyt kahvia.
Tyytyväisiä kävijöitä oli lauantaina noin kaksisataa ja lähelle samaa päästänee myös
sunnuntaina. (A-LV)

Tyytyväiset asiakkaat Airi Suorsa ja Raija Ämmänpää

Lea Jurvelin on ottanut yrittäjän vastuun puutarhalla.

Heikki ja Laina Karhu ovat kahvion isäntänä ja emäntänä.

Utajärven kunnan vuokrataloja hoitava Raimo Karhula
muistuttaa, että autojen pysäköinti kuuluu parkkipaikoille,
sillä rappujen eteen pelastusteille parkkeeratut autot estävät hätätapauksissa pelastusajoneuvojen kulkemisen.

Ajankohtaisia uutisia
kiinteistöhuollon puolelta
Pitkään alalla ollut kiinteistöhuoltaja Raimo Karhula huolehtii Utajärven kunnan
vuokrakiinteistöjen
Kiinteistö Oy Järvenneidon
sekä Mäyrän viihtyvyydestä. Uutena kohteena Karhula vastaa myös 4-kerroksisen
kerrostalon Jokihovin kiinteistöpalveluista. Parikymmentä omistusasuntoa sisältävä Jokihovi valmistui tänä
keväänä ja se sijaitsee Utajärven palveluiden välittömässä
läheisyydessä Oulujoen rannalla.
– Työnkuvani ei ole juuri
muuttunut, vaikka vuokraasuntojen lisäksi huollettavaksi on tullut omistusasuntoja. Tietysti Jokihovissa
oleva hissi parantaa erityisesti ikäihmisten viihtyvyyttä,
kun ei tarvitse kiivetä rappusia. Uusi rakennus lämmitetään kaukolämmöllä, joten
siinä on vähemmän huolehtimista verrattuna öljylämmitykseen, jolla pari vuokrakiinteistöä
lämmitetään,
listaa Karhula, kun häneltä
kysyy miten Jokihovin valmistuminen on vaikuttanut
hänen työhönsä.
Karhula hoitaa kiinteistöjä
pääasiassa yksin mutta kiireisimpinä aikoina hänellä on
apumiehiä. Työhön kuuluvat
hyvin monenlaiset tehtävät ja
yksinkertaistettuna voisikin
sanoa, että kiinteistöhuoltaja
huolehtii asumisviihtyvyydestä.
– Piha-alueiden viihtyvyyteen ja toimivuuteen

kiinnitetään paljon huomiota. Etenkin lasten turvallisuus on tärkeää, leikkipaikat
tarkastetaan ja huolletaan
säännöllisin väliajoin. Nyt
korjaillaan myös istutuksia,
sillä piikikkäitä kasveja, kuten ruusuja tai orapihlajia, ei
turvallisuuden vuoksi enää
istuteta kiinteistöjen pihalle.
Asukkailla on joskus toiveita, joita resurssien mukaan
pyritään toteuttamaan. Suuremmat asiat toteutetaan
sitten taloyhtiön päätösten
mukaan, esimerkiksi grillikatoksia on toivottu, kertoo
Karhula.
Huhtikuussa toimintansa
aloittanut Oulun Energian
Laanilan jätteenpolttolaitos
sekä toukokuussa voimaan
astunut uusi jätelaki eivät ole
vielä vaikuttaneet kiinteistöjen kierrätykseen.
– Sekajäteastiat ovat tietysti jokaisessa kiinteistössä. Tällä hetkellä kunnan
kiinteistöissä
kierrätetään
säädösten mukaan vain keräyskelpoinen
paperijäte.
Kierrätys kuitenkin onnistuu, sillä kirjonkylällä on
enemmän pisteitä erilaisille
jätteille, neuvoo Karhula.
Lasia otetaan vastaan ekopisteessä ja 4H-yhdistyksen
hoitama, torstaisin auki oleva jäteasema ottaa maksutta
vastaan lajiteltuja hyötyjätteitä, kuten keräyskartonkia
ja metallia. Myös sähkö- ja
elektroniikkaromua otetaan
pieniä määriä vastaan. (RM)
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Ma 2. heinäkuuta

Torimakasiinissa on koko viikon esillä Annareetta Enkvistin piirustuksia ja Tapio Kankaan vesiaiheisia valokuvia sekä PohjoisPohjanmaan Museon kokoama näyttely ”Terva – Pohjolan musta kulta”. Torimakasiini on avoinna ma-la klo 10-18 ja su klo 12-18.
Utajärven kirkko toimii Tiekirkkona ja on avoinna su-pe klo 1116, samaan aikaan ovat avoinna Tapuli ja kotiseutumuseo. Tapulissa on esillä etupäässä seurakuntaelämään liittyviä valokuvia.
Kotiseutumuseon näyttely on uudistettu tänä keväänä.
Kirjastossa on esillä Leo Salosen ja Jukka Sipolan keräämiä vanhoja Oulujoki-aiheisia postikortteja. Kirjasto on avoinna ma, to
klo 12-18, ti, ke, pe klo 10-15.

La 30. kesäkuuta

Toritapahtuma klo 11.00-15.00. Mm. imitaattori Ari Kettukangas
esiintyy. Järj. Utajärven Eläkkeensaajat ja Utajärven Yrittäjät.
Karaokelauluilta Merilän Kartanossa klo 21.00-01.00. Laulattaa
Idan karaoke, pääsymaksu 5 €. Järj. Utajärven Yrittäjät.

Su 1. heinäkuuta

Lähetysväki tarjoaa kirkkokahvit kirkonpihalla klo 11.00.
Barokin helmiä -esitys kirkossa klo 19.00, Antto Vanhala, viulu ja
Saara Vanhala, urut. Järj. Utajärven srk.

Kotiseutuviikon valokuvasuunnistus starttaa kirjastolta. Kaikkien
osallistujien kesken arvotaan lukemista. Kirjastolla klo 12.00 Kuvien
virtaa Oulujoella -postikorttinäyttelyn avajaiset. Paikalla näyttelyä
esittelemässä Leo Salonen ja Jukka Sipola.
Kirjastossa klo 13.00 alkaen tapahtuma lapsille. Mimmi Lehmä kirjavinkkaa klo 13.15 kouluikäisille ja klo 14.30 alle kouluikäisille. Ohjelmassa myös leikkiä ja laulatusta, pientä purtavaa ja talutusratsastusta Kangas-Korholan tallin poneilla, hinta 2 € / kierros.

Ti 3. heinäkuuta

Koko perheen disko Hyvinvointitalolla, Kirkkotie 32, klo 17.3019.30. Pääsymaksu on 1,50 €/lapsi, vanhemmat maksutta. Kouluikäiset voivat tulla ilman vanhempiaan. Järj. Utajärven Vesaiset ja kunta.
Kunta tarjoaa kesäasukkaille kahvit Sangin koululla, samalla keskustellaan mm. Laajakaista kaikille-hankkeesta. Tilaisuus alkaa
klo 18.00. Asiasta kiinnostuneet kuntalaiset ovat myös tervetulleita.
Järj. Utajärven kunta.

Ke 4. heinäkuuta

Yhteislaulua torilla alkaen klo 18.00. Järj. Utajärven Eläkkeensaajat

To 5. heinäkuuta

Kirjastossa klo 17.00 Kuvien virtaa Oulujoella -näyttelyn esittely.
Paikalla Leo Salonen ja Jukka Sipola. Torimakasiinissa Kuva ja musiikki virtaa -tapahtuma klo 18.00. Ohjelmassa elokuvat: Oulujoki
ja Pohjolan Helmi sekä tyttöduo Kamalan musiikkiesityksiä. Vapaa
pääsy.

Pe 6. heinäkuuta

Kirjastolla arvotaan Valokuvasuunnistukseen osallistuneiden
kesken lukemista klo 13.00.
Särkijärvellä lomalaisten ja kyläläisten nuotioilta koululla klo
16.00-20.00, tarjoilua ja arpajaiset.
Ahmaksen perinnekylässä Runon ja Suven juhla klo 18.00.

La 7. heinäkuuta

Pällissä vetouistelukilpailu klo 10.00-15.00. Kokoontuminen
Pällin patoaltaan etelärannalla veneenlaskupaikalla. Osallistumismaksu 25 €/venekunta. Järj. Sotkajärvi-Pyhänsivun kalastuskunta.
Juorkunapäivä, jonka aikana on useampia tutustumiskohteita. Tapahtuma alkaa hautausmaalla klo 11.00. Mikkolassa on klo
12.00 alk. kahvit ja perinteisen rakennuskannan kunniakilven
paljastus. Järj. Utajärven Kotiseutuyhdistys ja Juorkunan Kyläseura.
Kylien välinen soutukilpailu Juorkunassa klo 14.00. Kokoontuminen ns. kaupan rannassa. Myytävänä lohisoppaa ja kahvia. Järj.
Juorkunan Kyläseura.
Naaman kyläpäivä klo 12.00 Mäntyrinteen kylätalolla, jossa illalla tanssitaan klo 21.00 alk. Tahdittajana Osmo Halosen ja Pertti
Pohjolan orkesteri. Tanssien pääsymaksu 10 €. Järj. Naaman Kotiseutu.

Su 8. heinäkuuta

Saaren Soittajat esittävät torilla Helsingin olympiakesän 1952
musiikkia klo 15.00. Vapaa pääsy. Järj. Utajärven kunta.

Uusi torialue ja makasiini

Torialueen ja makasiinin rakenteet
Kunta omistaa torialueen,
joka on katettu harmailla betonikivillä. Alue on jaoteltu
myyntipaikkaruutuihin, jotka on erotettu toisistaan punagraniittisilla kivillä. Myyntipaikkoja on kahdenlaisia,
peruspaikka 4x4 m 10 kpl
ja linja-auto tai rekkapaikka
4x18 m 1 kpl. Alueen keskelle on rakennettu mustista kivistä sommiteltuna kuvana
tervavene kuvaamaan Utajärven vaakunaa. Alueelle on siirretty osuuskaupan
entinen
varastomakasiini,
joka on kunnostettu ja punamultamaalilla tänä kesänä
maalattu. Torimakasiini on
2-kerroksinen. Rakennuksen

edessä on lastaussillan tyyppinen etuterassi, jota voidaan
käyttää esiintymislavana. Ensimmäisessä kerroksessa on
lämmintä tilaa yleisö-WC ja
tekninen tila sekä kaksi kylmää varastohuonetta. Alakerran tiloihin sijoitetaan
kesäisin infopiste ja kahvila
keittiöineen. Kahvilatilassa
on kylmälaitteet sekä myyntitiski. Toinen kerros on kokonaisuudessaan kylmää tilaa. Yläkerran tilaa käytetään
näyttelytiloina.

Torialueelle asetettuja
tavoitteita ja tapahtumien markkinointi
Torialue makasiineineen on

tarkoitettu koko kansan, matkailijoiden ja erilaisten toimijoiden yhteiseksi alueeksi,
jossa on monenlaisia kaupallisia palveluita ja kulttuuritapahtumia. Torilla on infopiste
ja kahvila, jotka toimivat pääsääntöisesti vain kesäaikana.
Tapahtumista
tiedotetaan
kunnan Internetsivuilla, Geopark-sivustolla, paikallislehti
Tervareitissä sekä sähköisten infotaulujen kautta. Kunta hankkii kaikkien tapahtumajärjestäjien
käyttöön,
tekstiltään jossakin määrin
muunneltavissa olevat, jalalliset tienvarsimainokset. Toimintasuunnitelman mukaan
tapahtumia järjestäville yh-

distyksille voidaan maksaa
avustuksena erillinen järjestämispalkkio ja kunta voi
myös tehdä haluamansa yhdistyksen kanssa järjestämissopimuksen, jossa sovitaan
erikseen vuoden aikana järjestettävistä tapahtumista ja
määritellään niistä maksettavat korvaukset.

Toiminta on jo
käynnistynyt
Yhteisvastuun
hyväksi
juostiin 12.5. puolimaratonsateisessa
säässä.Juoksijat
lähetettiin matkaan ja palkintojen jako oli torilla.
Perjantaina 25.5. oli punamullan keittäminen ja lau-

Veikko Myllyaho oli tuonut 26.5. toripäivänä v. 1926
mallia olevan Fordinsa ihailtavaksi.
antaina 26.5. toritapahtuma
oli piha- ja kierrätysteemalla. Seuraavan viikon alussa
punamulta maalilla siveltiin
makasiinin seinät. Useamman kerran on jo nähty tori
täynnä kiertäviä torikauppiaita, joiden ”joukkoesiintymisellä” saa ostajat liikkeel-

le. Keskiviikkoiset lauluillat
on jo aloitettu ja ne jatkuvat
syksyyn saakka. Makasiinin
yläkertaan heinäkuussa tulevaa näyttelyä, joka kuvaa
tervapolttoa, kuljetusta ja tervakauppaa ”Terva-Pohjolan
musta kulta”, kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa.
Kotiseutuviikon toripäivä on lauantaina 30. kesäkuuta klo 11.00–15.00. ja sen
järjestää Utajärven Yrittäjät
ry. Elokuussa on vuorossa
lähiruokapäivä. Kunnan tapahtumakalenterista löytyy
ajantasainen tieto tulevista
tapahtumista torilla niin kuin
muuallakin kunnan alueella.

Kuva otettu toripäivänä
26.5. Päivän teemana oli
kierrätys ja pihat.
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Kuntalaiset liikkeelle,
Kuntalaisista halutaan pitää
hyvää huolta ja hyvinvoinnin
kulmakivi on liikunta. Harvassa kunnassa on yhtä hyvä

liikuntapalveluiden
hintalaatusuhde.
Utajärvi ostaa liikuntapalveluita paikalliselta yrittäjältä

mars!

Jukka Gripiltä. Aikaisemmin
nuorisosihteerinä toiminut
Grip aloitti yritystoiminnan
2003 ja kunta on juuri uu-

sinut hänen sopimuksensa.
Nuoriso- ja liikuntatalo sekä
laitteet ovat kunnan omistuksessa mutta Grip hallinnoi
liikuntapalveluita ja pyrkii
jatkuvasti kehittämään erilaisia tapoja, jotka motivoisivat
kuntalaisia liikunnan pariin.
– Moni on yllättynyt kuinka hyvätasoinen kuntosali
meillä on. Koska Utajärvi
on mukana järjestämässä
palvelua, on hinta kohtuullinen. Pyrimme siihen, että
liikunnan
harrastamiseen
olisi mahdollisimman matala
kynnys, selittää Grip.

Kehuja käyttäjiltä
Kuntosalin käyttäjät ovat
antaneet erittäin hyvää palautetta uusista laitteista ja
niiden monipuolisuudesta.
Painonpudottajia ja ikäihmisiä ajatellen on kiinnitetty erityistä huomioita laitteiden helppokäyttöisyyteen ja
siihen, että niihin pääsee helposti.
Voimaharjoittelijoille löytyy myös rautaa, joten
vakavamminkin harrastavat

2012
”Jos liikunnan a
iheuttamat terveysvaikutukse
t saataisiin pilleriin, kyseessä
olis
ihmelääke. Fyys i todellinen
isen terveyden
lisäksi liikunta li
sää psy
sosiaalista hyvin ykkistä ja
vointia.”

hyötyvät palveluista.
– Laitteita on uusittu pikku hiljaa. Meillä on monenmoiset pelit ja vehkeet täällä.
Suosittelenkin
kuntalaisia
tutustumaan omaan kuntosaliin. Olen varma, että tämä
vetää vertoja muihin samanlaisiin palveluihin etenkin
hinta-laatusuhteellaan.

Tempauksista
nostetta liikkumiseen
Grip ja liikuntatalolla työskentelevä liikunnanohjaaja
Kaino Rajala miettivät jatkuvasti uusia tempauksia, jolla
houkutella ihmisiä liikunnan
pariin.
Tällä hetkellä pyörii leikkimielinen kilpailu, jossa
kolmihenkiset
joukkueet
keräävät pisteitä eri liikuntamuodoilla kuljetusta matkasta, esimerkiksi uimisen
ja juoksun pistekerroin on
suurempi kuin pyöräilyn
mutta kuljettu matka tietysti
vaikuttaa pisteiden suuruuteen. Jokainen kerää pisteensä omantunnon mukaisesti

ja joukkueiden pisteet lasketaan kilpailun päätteeksi yhteen. Voittajat saavat mainetta ja kunniaa, minkä lisäksi
kaikkien osallistujien kesken
arvotaan pääpalkinto. Edellisillä kerroilla palkintoina on
nähty pyörää ja hiihtosettiä.
– Joskus tämmöiset leikkimieliset kilpailut kannustavat ihmisiä liikkumaan,
myös oma joukkue lyö kapuloita rattaisiin. Meillä oli pyöräkampanjassa joukkue, joka
pyöräili tuhansia kilometrejä,
laihdutti kymmeniä kiloja ja
sijoittui valtakunnallisessa
sarjassa, Grip kehuu suoritusta.
Kuntosalin lisäksi rakennuksesta löytyy iso liikuntasali, joka on kovassa
käytössä. Päivisin sali on
koululaisten käytössä ja iltaisin sitä vuokrataan erilaisille
ryhmille. Mikäli vapaita aikoja jää, järjestetään jumppia.
Suosituin laji lienee lentopallo ja viikoittain järjestetään
avoin vuoro, jonne kaikki
ovat tervetulleita. (RM)

Liikunnanohjaaja Kaino Rajala (oik.) opastaa asiakkaita laitteiden oikeaoppisessa
käytössä. Kuntolaitteessa istuva Juha Vitikka on tuttu näky kuntosalilla.

Kotiseutumuseon näyttely on uudistettu ja oppaat koulutettu
Utajärven Kotiseutuyhdistys
on monien vuosien ajan parantanut makasiinimuseossa
olevan esinenäyttelyn tasoa.
Esillä on noin kolmesataa yksittäistä esinettä. Suurin osa
niistä on sellaista yleistä esineistöä, jota on käytetty maaja metsätaloudessa tai ne liit-

tyvät kodin ruokatalouteen.
Materiaalina voi olla nahka, puu, päre, tuohi, rauta tai
joku muu luonnon raaka-aine. Esineet on ryhmitelty eri
teemojen alle: metsätalous,
käsityöläisten ammatteihin
kuten puusepän, räätälin,
suutarin, nahkurin ja sepän
työkaluja tai tuotteita, maatalousesineistöä sekä kalastukseen, metsästykseen liittyvä
esineistöä ja yläkerrassa on
maitotalouteen, ruokatalouteen liittyviä esineitä sekä
miesten- ja naisten kädentuotteet. Muutamia esineharvinaisuuksia mahtuu joukkoon.

Esittelyssä jatketaan
järjestöjen yhteistyötä
Luennoitsija Sisko Toratti
Osuuskunta Aurasta.

Viime kesänä järjestöjen yhteistyö onnistui erinomaisesti

Koulutustilaisuuteen oli saapunut kolmekymmentä kuulija ja se ilahdutti järjestäjiä.

ja sitä jatketaan. Tänä vuonna
Utajärven kirkko täyttää 250
vuotta ja merkkivuoden kunniaksi se on myös tiekirkkona.
Tapuliin tulee vanhojen
valokuvien näyttely. Pääosa
kuvista liittyy seurakunnan
toimintaan kuten rippikuvia,
seurakuvia, hautajaiskuvia,
muiden
juhlatilaisuuksien
kuvia, kirkon kuvia sisältä ja
ulkoa, muita rakennuksia ja
tapahtumia. Museo, kirkko
ja Tapulin valokuvanäyttely
ovat avoinna 1.7.–12.8. kuutena päivänä viikossa eli sunnuntaista perjantaihin, jokaisena päivänä klo 11.00–16.00.
Lauantaina näyttelyt on suljettu ja kirkko on varattu seurakunnan tilaisuuksia varten.
Uudistetun näyttelyn esittelyluento pidettiin Merilän

Kartanossa
Näyttelyn uudistamiseen
kuuluu osana myös oppaiden koulutus. Kaikille avoin
luentotilaisuus järjestettiin
14.6. Merilän Kartanossa.
Kouluttaja Sisko Toratti tuli
Osuuskunta Aurasta. Paikalla olleille luvattiin lähettää
kopiot
näyttelyteksteistä,
jotta niihin voi tutustua vielä kotona. Kouluttaja kyseli museon lapsivieraista ja
neuvoi tekemään lapsille
kysymyksiä; miten asiat tehtäisiin, jos ei olisi traktoria tai
muita vastaavia pulmia pohdittavaksi.
Esineet on nyt saatu loogiseen järjestykseen ja esittelyä
tukevat tekstit ovat olemassa,
joten museota voidaan helpommin esitellä myös pienille ryhmille. Lasten ja nuor-

ten opettajien tai ohjaajien
toivotaan sopivan käynnistä
etukäteen. Vierailuaika voi
olla myös kesän aukioloajan
ulkopuolella, syksyllä tai keväällä. Museossa on hyvä va-

laistus, mutta ei lämmitystä,
joten kylmään vuodenaikaan
vierailuja ei kannata suunnitella. (A-LV)

Kuvassa niittykulttuurista ja maatalouselinkeinosta kertova osio, seinällä on teemaan liittyvä teksti.
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Halkohommia ja puutarhanhoitoa Likosuolla
ko-nimisen tilan ja rakensivat
asunnon, navetan, kellarin,
puojin ja muut maatilalla tarvittavat rakennukset.
Likosuolla asuu paljon
koulukavereita ja lapsuudentuttuja, jotka ovat rintamamiesperheiden jälkeläisiä.
Osahan heistä on muuttanut
Etelä-Suomeen tai naapurikuntiin ja jotkut meni vät
1960-luvulla Ruotsiin.

Eläkepäivien puuhamaa on Likosuolla

Kiinteistökaupassa tuli Anjalle myös traktori, jonka naapurin Paavo on kunnostanut.

Erämies ja marjastaja,
asuu Sudenkujalla
Nykäsen Veikko tunnetaan
erämiehenä ja innokkaana marjastajana, joka tuntee
kaikki Olvassuon perukat
eikä ole yleensä tyhjän astian
kanssa palannut hillasuolta.
Lapset ovat lentäneet maailmalle Sudenkujalle 1970-lu-

vulla rakennetusta kodista,
jossa Veikko ja Anja nyt kahdestaan asustelevat.
Muutamia vuosia sitten
Anja hankki omistukseensa
entisen kotinsa Likosuolta eli
alueella, jonne kymmenkunta rintamamiesperhettä asutettiin 1940-luvun loppupuolella. Vilho ja Toini Hämälä
ostivat sieltä itselleen Aavik-

Anjan ja Veikon eläkepäivät
kuluvat hyötyliikunnassa Likosuolla. Juorkunassa Olvasen suunnassa olevassa kesäpaikassa ei enää juurikaan
käydä ja se joutaisi vaikka
myydä, elleivät lapset ole siitä kiinnostuneita.
Pitkät halkopinot Hämälän pihapiirissä herättävät
vähän kateutta, kun omat
polttopuut ovat levällään
tantereella eikä ylivuotisia
varastoja ole ollenkaan.
Veikko kertoo menevänsä
moottorisahan kanssa metsään ja tekevänsä peräkärrykuorman kerrallaan val-

Veikko ja Anja Nykänen, mansikkamaan laidassa.

miiksi pinoon saakka ja sitten
taas moottorisahan kanssa
metsään. Puuhommissa Veikon paino onkin pudonnut jo
parikymmentä kiloa.
Rungot pätkitään metrin
mittaisiksi, halkaistaan ja pinotaan. Tavoitteena on useamman vuoden polttopuuvarasto. Pihaan rakennettu
lato on täynnä ja verkkohäkkejäkin useita. Maatilan pihapiirissä riittää vielä tilaa pitkille pinoille. Pinojen pohja
on pylväillä nostettu reilusti
irti maasta.
Murronkylän tien vieressä olevalle entiselle perunamaalle on istutettu koivuja,
sähköpylväät on korvattu
kaapelilla ja piharakennuksiin laitetaan myös valaistus.
Pihapiirin salaojitus on meneillään. Pari penkkiä mansikoita on antoi viime kesänä
hyvän sadon, yli sata litraa ja
hyvistä versoista on istutettu
yksi rivi lisää. Omenapuita
hankittiin pari kappaletta ja
lähivuosina niistäkin odotetaan satoa. Anja kertoo, että
he eivät matkustele, vaan he
tykkäävät tehdä tämmöisiä
asioita. (A-LV)

Veikko Nykänen esittelee
tuotoksiaan.

Omenapuusta odotetaan satoa lähivuosina.

Pinojen alla tarpeettomiksi käyneet sähköpylväät.

Anna-Liisa Valtanen jäi huhtikuussa eläkeelle Utajärven kunnan omistamien
kiinteistöyhtiöiden isännöintitehtävistä. Mutta puuhaa rittää...

Keinustuoli saa vielä odottaa

Junalla kulkeminen
edullista
Oulu – Kajaani välillä kulkee junia molempiin suuntiin useita kertoja päivässä ja kaikki
junat pysähtyvät Utajärvellä. Seniorikortilla saa

junalipun puoleen hintaan
ja ostamalla kymmenen matkan sarjalipun, joka on voimassa puoli vuotta, maksaa
yksi sivu välille UtajärviOulu 3,76 euroa. Enemmänhän sitä kaupungissa menee
oman auton paikoitusmaksuihin ja matka junalla kestää

vain 35 - 45 minuuttia. Maakunta-arkistossa käynteihin
on jo mennyt yksi sarjalippu.
Oulu-Helsinki välillä juna ei
kuitenkaan pysty kilpailemaan lentojen kanssa, joten
retki kansallisarkistoon kannatti tehdä lentäen.

Kameralla ja
matkalaukulla
on ollut käyttöä. Jäädessäni 1.4.2012 lukien eläkkeelle
sain toivomusteni mukaiset
mieluisat lahjat: keinutuolin, kameran ja työtovereilta
pienen lahjashekin, joka riit-

tää matkalaukkuun. Sopiva
pieni, kevyt matkalaukku on
vielä ostamatta, mutta siihen
shekin käytän ja laukulle tulee olemaan käyttöä.

Mökillä
ovat muutamat lampaat olleet kaverina, mutta kovin

vähän on laidunta mökkini ympärillä mutta kovin vähän olen mökillä
kerennyt olemaan.

Terveisin Anna-Liisa
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Kaikki BIS-kehissä sijoittuneet rivissä

Utajärven koiraharrastajien toimintaa ja toiveita
Match show järjestetään vuosittain
Utajärven
koiraharrastajat
yhdessä Utajärven ratsastajien kanssa järjestivät match
shown 10.6.2012 jäähallin pihalla. Kilpailuluokat olivat:
Baby-puppies 3–6 kk, isot
pennut 6 kk–1 v, isot aikuiset ja pienet pennut 6 kk–1 v
ja pienet aikuiset sekä lapsi ja
koira/lelukoiraluokka. Isojen
koirien ja lapsi ja koira/lelukoira tuomarina toimi Anne
Tervonen, kennel Lumilux
ja pienetkoirat sekä babypuppies luokissa oli tuomarina Riikka Juntunen, kennel

Chevrotts. Kehäsihteereinä
toimivat Pauliina Paavola ja
Hanna Kokko. Kilpailussa oli
mukana noin 50 koiraa. BISkehän voittaja oli amerikanakita Ando, esittäjänään Joni
Sumen.
- Järjestäjinä olemme erittäin tyytyväisiä osallistuja
määrään ja mikä parasta,
sää oli suosiollinen ja helli
näyttelyväkeä auringon paisteella, kertoo Utajärven koiraharrastajien puheenjohtaja
Anna-Maija Kokko.

Pienet aikuiset kehässä.

Isot aikuiset arvosteluvuorossa.

Arkitottelevaisuuskursseja, luentoja
ruokinnasta ja koiran
hoidosta
Minttu-koira on saanut lapsilta voikukkaseppeleen kaulaansa.

Voittaja Ando, Best in show, rotu on amerikanakita ja
esittäjä Joni Sumen.

Tällä hetkellä meillä on jäseniä noin 40 ja uudet jäsenet
toivotetaan
sydämellisesti
tervetulleiksi. Mätsärit pyritään järjestämään vähintään
kerran vuodessa.
Utajärven koiraharrastajilla on omat kotisivut, joilta
löytyy esim. 10.6. pidetyn
Match Show:n kaikki sijoittuneet. Toimintaa, kuten arkitottelevaisuus-kursseja, peltojälkeä, näyttelytottumusharjoituksia sekä luentoja
ruokinnasta ja hoidosta pyritään järjestämään jäsenistön
toiveiden perusteella. Esi-

merkiksi koirien luonnonmukaisesta ruokinnasta järjestettiin luento 29.5.

Agilityrata toiveissa
Utajärven
koiraharrastajat
ovat keskustelleet kunnan
kanssa agilityradalle sopivasta nurmialueesta, joka on Hyvinvointitalon läheisyydessä.
Kunnan päätöstä odotetaan
lähiviikkoina. Netistä löytyvää tietoa esteradasta: agilityrata on aidattu alue, johon
voidaan asetella kerrallaan
12 – 20 estettä esim. hyppyesteitä, puomeja, renkaita, tunneleita jne. Kilpailussa radan
pituus on 100 – 200 metriä.
Agilityradan
suunnittelee
tuomari jokaiseen kilpailuun
erikseen. (A-LV)

Utajärven koiraharrastajilla on omat kotisivut, joilta löytyy esim. 10.6. pidetyn Match
Show:n kaikki sijoittuneet.

Annukan oma kasvatti Wilma, viralliselta nimeltään
Zeststafs She Loves You. Wilma asuu sijoituskodissa
Kempeleessä.
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Luonnonkukkaretki Utajärvellä

Raate.

Kukkaretkelle osallistujia.
Luonnonkukkien päivän retkeily on mukava tilaisuus kerrata maastossa kukkien tuntomerkkejä ja nimiä.
Kesäkuun 6. päivänä Ahmasjärven maisemissa joukko utajärvisiä
saapasteli
Pakosen Tuulikin ja Timon
opastuksella
lintutornille.
Tavallisista metsälajeja katsellessamme jäimme odottelemaan, millainen menninkäisten jalkapallo tuleekaan
metsätähden marjaksi.
Tornista katselimme matalaa Ahmasjärveä ja mietimme
kuinka paksut maakerrokset
mahtavat pohjassa olla (”Ainakin seitsemän metriä…”)
; ja mitä ne kertovat menneistä Ahmaksen ilmastoista (muinainen kasvilajisto

määritetään siitepölyistä, jotka säilyvät maakerroksissa).
Luonnonsuojeluliiton julkaisemasta sadan lajin vihkosesta ja sen ulkopuolelta tunnistimme kaikkiaan 62 kasvilajia.
Kasviryhmien tuntomerkkeihin tutustuimme sormin ja silmin: sarojen ja heinien eroja,
niittyvillojen ominaisuuksia,
pajujen kukkia ja korvakkeita, niitty- ja ahosuolaheinien
lehtimuotoja.
Haataja-Enkenbergin Tuulikki kertoili
luonnonkasvien yrttikäytöstä.
Vesiteemavuoden luonnonkukkapäivän lajiksi valittua luhtalemmikkiä emme
löytäneet monien kosteikkokasvien joukosta. Kaivoimme maasta myrkkykeison
maavarren ja halkaistuamme

totesimme sen lokeroiseksi.
Lintutornin juurella näimme
suoputkia, kurjenjalkoja, vehkoja, limaskaa, järviruokoa,
-kortetta, -kaislaa ja isoja saralajeja. Mietimme, voiko ulpukkaa ja lummetta erottaa
pelkistä lehdistä. Muistimme,
että näissä on keltaiset kukat,
siis ulpukoita. Hämmästelimme komeaa kaarlenvaltikkaesiintymää. Kertoilimme
lehtovirmajuuren maavarren
sisältämän valeriaanan vetovoimasta kissoihin.
Niskankylän nuorisoseura
oli valinnut reitin Ahmasjärven säännöstelypadolle Lähtevänojalle.
Miellyttävässä
kesäsäässä vaeltelimme pitkin Rokua Geopark-reittiä.
Matkalla meitä ilahduttivat

Roni ja Tommi onkimassa

Ronin koukussa on pieni
särkikala.

Veneenlaskupaikan laituri on heilakka ja vettä on
paljon.

Liikuntatoimi ja 4H-yhdistys
järjestivät 11.–15.6. liikuntaja askartelukerhon 8-12-vuotiaille. Kerhossa jokainen sai
tehdä mato-ongen itselleen.
Korkki on itse maalattu ja vapana koivukeppi. Perjantai-

na oli jo onkimista kokeiltu,
mutta Roni Juntunen ja Tommi Pekkala olivat innokkaita
kokeilemaan uudelleen. Pojat heittelivät matokoukkua
uimarannan laiturilta ja sitten kahlaten rannassa. Mon-

tytönkorennot,
sammakon
poikaset ja monet kauniit
perhoset.
Ihasteltavanamme lepatteli oranssitäpläinen
Aurora-perhonenkin. Näimme kirkkaansinivartaloisen
tytönkorennon. Katseemme
etsivät rantamärässä maassa
kärsivien koivujen rungoilta
turhaan pakurikääpiä, näimme jättimäisen lattakäävän ja
paljon tikankoloja. Katselimme jouhivihvilän tuntomerkkejä ja poikkesimme märälle
suorannalle.
Maistelimme
viimekesäisiä jättikarpaloita
ja opimme, että Ahmasjärven
nimi juontuu raatteesta, jonka vanha nimi on vesiahma.
Tänä kesänä myös karpalo
kukkii runsaasti.
Retken
päätepisteessä

säännöstelypadolla
ihmettelimme viisi metriä leveää
uutta hulppeaa lankkusiltaa.
Mietimme, kuinka valtavat
määrät Lähtevänoja on kuljettanut maa-aineksia järvestä
Oulujokeen ja mitä tapahtuisi,
jos pato purettaisiin. Padon
luona puna-ailakit värittivät
maisemaa.
Paluumatkamme
sujui
joutuisasti peltojen vierellä.
Peltotien penkoilla tunnistimme suuria suo-ohdakkeita ja
helpikasvustoja. Harmi, ettei
helpistä ehkä olekaan energiakasviksi, miten olisivat
olki tai paju!

Puna-ailakki.

Timo Pakonen
Metsätähti.

Tommi Pekkala ja Roni Juntunen uimarannan laiturilla odottavat jännittyneinä ensimmäistä kalaa.

ta ahventa, särkeä ja salakkaa
tarttui koukkuihin. Veneenlaskupaikka todettiin heiluvaksi ja sen vieressä on pal-

jon vettä. Kerhossa oli ollut
lähes viisikymmentä osanottajaa. Lieneekö uimaranta
ainut turvallinen onkipaik-

ka ja voiko siinä kalastajat ja
uimarit olla samanaikaisesti?
Tuleekohan ensi kesänä jatkokurssi kalastusaiheeseen

liittyen esimerkiksi kalojen
tunnistamisesta tai muista
kalastusvälineistä? (A-LV)
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Kurimon ruukin asioita vapaasti kerrottuna

Kurimossa valmistettu muuripata Vaalassa
Kurimon ruukin alue nousi keväällä ykköseksi, kun
elinympäristön kehittämishankkeen tiimoilta eri kylien edustajien palaverissa
seulottiin kärkikohteita. Sen
innoittama
allekirjoittanut
eläkeläinen alkoi ryhtyi haravoimaan konkreettisia asioita, joilla Kurimon kosken
partaalla ollutta rautatehdasta voitaisiin hahmottaa. Julman patruuna Backmanin
ja runoilija Isa Aspin moni
meistä on tiedostanut, mutta
jo Gottfried Stömbergin kohdalla alkaa pätkiä. Tehtaasta ei ole juuri mitään jäljellä,
ainostaan kartanon paikka
kuusiaidan sisäpuolella. Tehdas ei ole kovin uskottava
asia täällä tiettömien taivalten takana!
Oulun maakunta-arkistossa on osana G. &C Bergbom Oy:n kauppahuoneen
arkistoa on Kurimo- Ämmän ruukin varastokirja,

päivätyölistoja,
kassakirja,
maksuosoituskirja ja muuta
kirjanpitomateriaalia
sekä
yhtiökokouspöytäkirjat, tuotehinnasto, jossa on luettelon
niistä esineistä, joita ruukissa valmistettiin. Mukana on
Jaakko Koskelan ohjeiden
mukaan tehty tehdasalueen
asemapiirros, jossa on tarkkaan lueteltu kaikki rakennukset.
Särkijärvisiä Jaakko ja
Reeti Jurvasta ja muutamia
muita 1800-luvun lopulla syntyneitä henkilöitä on
Hilkka Paso haastatellut
vuonna 1968 ja kysynyt mitä
he tietävät Kurimon ruukista.
He kertovat siitä ”kaupungista”, jonka isot rakennukset
näkyivät kauas. Patruunaa
oli pidetty julmana miehenä ja Herkoolissa oli ollut
huone, jonka lattia muistutti
lainehtivaa vedenpintaa, oli
pitänyt koskettaa, että uskoi
lattian olevan. Molemmat

kehuvat Housu-Tiinan osaamista tiilenteossa. – Tiilet olivat lujia ja ne helisivät kuin
lasi. Niitä löytyy edelleenkin
Särkijärveltä. Samoin he kertoivat hirsirakennuksia, jotka
oli siirretty muualle ja niistä
oli tullut esim.konttorirakennuksesta tehtiin komea kauppakartano Puolangalle, koululaitos siirrettiin Holapan
törmälle jne. Sitten Jurvaset
vielä kertovat, miten joku
oululainen Rahikainen oli ostanut loput raudat Kurimosta
ja niitä oli talvi ajettu hevosella Ouluun. Niin olivat isoja ne varastojen lattiaraudat,
että räjäyttämällä niitä oli
pitänyt pieniä, että hevonen
jaksoi vetää. – Silloin vietiin
Kurimon kaikki jäännökset,
he kertovat.
Pekka Laurinpoika Koskela osti 29.9.1902 Robert
ja Olivia Åkerblomilta Kurimon tilan 5000 markan
kauppahinnalla ja kauppaan
kuuluivat myös rautatehtaan
laitokset. Pekka Koskelan
Betty-vaimo oli Isa Aspin
sisko. Koskelat asuivat Herkoolissa (Herrgård) kunnes
se 1920-luvulla paloi (Matti
Mäkäräinen kertoi), sen jälkeen Koskelan perhe asui
toisessa ruukin kartanon piharakennuksessa, jossa oli
ruukin aikana ollut mm. leipomo. Vanhempien kuoltua
1940-luvun lopulla Kalle ja
Jaakko Koskela olivat pitäneet huutokauppaa rautavarastossa, jossa oli ollut mm.
hellankasia ja hautaristejä.
Tästä kaksikerroksisesta hirsirakennuksesta oli tullut
molemille komea asuinrakennus.

Elinympäristön kehittämisryhmä ja metsähallituksen asiantuntijoita 21.5.2012 tutustumassa Kurimon ruukin alueeseen.

Tiilitehtaan alue Viitajoella

Vuoden 1638 kartta, joka on säilytettävänä Kansallisarkistossa ja on lupa-anomuksen liitteenä oleva asemapiirros. Sen on piirtänyt läänin metsäherra Carl C Palmrothin.
Kansallisarkistossa on perustamisvaiheen suunnitelmat ja keisarin päätös. Läänin
metsäherra Carl Otto Palmrothin tekemä asemapiirros
ruukin tehdasrakennusten
sijoittamisesta ja vuorimekaanikko Walfrid Bremerin
kustannusarviot ja rakennusten mitat on arvioitu kyynärämitoin. Lupapaperien mukana on luettelo Puolangan
ja Juorkunan malmijärvistä.
Kainuun maakunta-arkistosta löytyvät Päivi Tervosen
v. 1987 tekemän tutkimuksen materiaali ja siellä on
kopio rakennushistoriallisen
arkiston asemapiirroksesta,
jossa näyttäisi olevan rakennusten etäisyydet toisistaan.
Runsaasti Kurimon historiaa
löytyy vanhoista sanomalehdistä, jotka on digitoitu
ja luettavissa netin kautta.
siellä kaupataan tuotteita ja
etsitään työntekijöitä ja rahdinajajioa kuin myös on monet huutokauppailmoitukset
omistajanvaihdosten tai konkurssien jälkeen.
Tutkittaessa Oulun maakunta-arkistosta
löytyvää
päivätyölistaa vuodelta 1872
siinä on selvästi mainittu nimeltä ne henkilöt, jotka ovat
olleet tiilitehtaalla Viitajoella,
joka on Särkijärven ja Puolangan rajalla. Siinä rajalla
on ollut Lamminaho/Viitajoen tila. Tilan on jossakin
vaiheessa omistanut Jaakko
Asp, ruukin ”talouspäällikkö”. Jaakko Seppänen asuu

Kaisa Holappa esittelee
Kurimossa
valmistettja
hellan kantta ja rautakankia.

Viitajoella ja hänelle on Antti Heikkinen niminen mies
kertonut, kuinka Viitajoella
tehtiin tiiliä. Hevonen oli
kiertänyt kehää, sekoittanut massaa lähellä olevalla
kruunun maalla. Alueelta
on myöhemmin löydetty punaista tiilen murskaa. Jaakko
Seppänen kertoo vielä, että
Viitajoella tehdyt tiilet ovat
olleet isompia kuin nykyiset
tiilet ja Maija Seppänen tietää
kertoa, että hän tietää vanhan
talon, jossa ko.tiilistä tehty
muuraus.
Anna-Liisa Moilanen lähetti kopion mielenkiintoisesta kuulutuksesta, joka on
luettu Puolangan kirkossa
26.12.1872. Kuulutus kuuluu
näin: ”Rahinvetäjille tietok-

si annetaan, että ukonkiviä
otetaan vastaan ja maksetaan
seittemen penniä leiviskältä.
Kurimoruukissa 23 p joulukuuta 1872.” allekirjoitus The
Finland Charcoal Iron wks
oy:n johtaja Songley.
Elinympäristön
kehittämishankkeen toimijat ja
metsähallituksesta Päivi Pirnes ja Päivi Tervonen tekivät
21.5.2012 tutustumiskäynnin
Kurimoon. Jaakko Seppäsen
kanssa allekirjoittanut kävi
Viitajoen tiilitehtaan paikalla
ja Vaalassa Paavo Keinäsen
pihalla sain kuvata Kurimon
logolla varustetun muuripadan ja Kaisa Holappa näytti
hellan kannen ja rautakangen, jotka myös Kurimon
rautaruukin tuotteita. (A-LV)
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Teksi ja kuvat: Minna Virtanen

Isoset järjestivät leiriläisille päivittäin erilaisia leikkejä ja
kilpailuja. Tässä ryhmä ylittää suota maitokoreja apunaan käyttäen.

Jokainen aamu aloitettiin yhdessä lipunnostolla. Lippua
nostamassa isonen Johanna Hämeenaho ja riparilainen Sofia Okkonen.

Kesäkuun 10. päivä 30 Utajärvistä rippikoululaista, 6
isosta ja 4 seurakunnan työntekijää tulivat NMKY:n leirikeskukseen kuudeksi päiväksi viettämään yhdessä
rippileiriä. Säät suosivat, ja
sadettakin saatiin lähinnä yöaikaan.
Nuoret aloittivat rippikoulunsa viime syyskuussa
viikonlopunmittaisella pätkäleirillä. Pätkäleirin ajaksi
leiriläisistä valittiin kuusi
apuisosta, jotka avustivat
oman ryhmänsä ohjaamisessa sekä yhteisen iltaohjelman
suunnittelussa ja toteutuksessa. Käytäntö havaittiin
hyväksi ja sitä jatkettiin myös
kesäleirillä.
Jokainen leiriläinen oli
vuorollaan oman ryhmänsä
apuisonen. Leiriläiset osallistuivat myös jokapäiväisen
aamujumalanpalveluksen
toteutukseen olemalla litur-

gina, esirukoilijana ja tekstinlukijana, sekä päivittäisiin
siivous ja tiskaustehtäviin.
Tämänvuotisen rippikouluryhmän keskuudessa vallitsi hyvä henki ja he suhtautuivat kaikkeen toimintaan
ja opetukseen pääasiassa
iloisin ja positiivisin mielin,
jonka vuoksi joka aamu palkittiin leiriläinen. Päviä palkitisi joka aamu yhden muita
erityisesti huomioineen ja
omassa ryhmässään aktiivisesti ja tunnollisesti toimineen leiriläisen.
Ison kiitoksen ansaitsevat
myös isoset, jotka toimivat
oman pienryhmänsä johtajina ja järjestivät leiriläisille
mukavaa vapaa-ajan ohjelmaa itsensä täysillä likoon
laittaen. Kiitosta ansaitsevat
myös
rippikouluopettajat,
jotka mahdollistivat leirin
järjestämisen, ja huolehtivat
hyvästä opetuksesta.

Leirillä kävi myös vierailevia opettajia. Riparilaiset ja isoset kuuntelivat tarkkaavaisesti, kun päihdetyöntekijä Johanna Juntunen kertoi terveistä elämäntavoista ja päihteiden vaaroista.

Oppituntien välissä oli aikaa isosten järjestämään yhteiseen vapaa-ajanohjelmaan. Kilpailujen lisäksi ohjelmassa oli
myös yhteisleikkejä.

Vierailuillassa leiriläiset ja vieraat ottivat toisistaan mittaa vilttipallo-ottelussa.

Isoset pistivät parastaan järjestäessään yhteistä ohjelmaa leiriläisille. Isoset Jukka Laitinen, Jenni Pirttikoski,
Mari Kamula, Johanna Hämeenaho, laura Lahtinen ja
Veera Holappa esittävät sketsiä iltaohjelmassa.

Jokainen sai hartiahieronnan.
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Kotiseutumuseo, kirkko ja tapulin valokuvanäyttely
avoinna 1.7. – 12.8. su – pe klo 11.00 – 16.00, la suljettu

Mökkiläisen
jäteasioita
uVältä kertakäyttöastioita
uKompostoi itse biojätteesi sekä puutarhajäte
uKierrätä hyötyjätteesi
uVaihda kompostointikäymälään
uHerkuttele marjoilla ja kalalla
uHyödynnä jäteasemaa ja ekopisteitä

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

Alasintie 10 90400 Oulu
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
www.ouka.fi/jatehuolto

MYY
Juuri valmistuneesta
As Oy Utajärven Jokihovista

2 h + k+ s 53,5 m 1. krs
4. krs
3 h + k + s 68 m2
2

KYLÄTALAKKARI
.kiinteistönhoito
.kodinremontit
.nurmen leikkuut
.ulkomaalaukset
.mökkitalkkaroinnit
ym.
Apua kaikkiin
arjen askareisiin.

Tmi: J. Mulari
p. 044 297 0741

Perjantaisin hiusten
leikkaukset ilman
ajanvarausta klo 9-17

Ota yhteyttä ja varaa näyttö:
Heikki Sipola puh. 040 535 9441
Tauno Sipola puh. 050 556 3141
etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi

BOBCAT -TYÖT
TELA- JA
PYÖRÄALUSTAISILLA
KONEILLA

Utajärvellä ja
lähikunnissa

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Utajärvi

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto
OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Kysy lisää:
Markku Mustonen
Jukka Koistinen
Juha Moilanen

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

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

Olemme koko kesän auki!
Tervetuloa! p. 040 838 4908
Vanhatie 50 Utajärvi.

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Hautakivityöt Jukka Oilinki
Ouluntie 21, 91600 Utajärvi

Puh. 0400 917 217
jukkaoilinki@luukku.com

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Herkkukelekka
Kesän 2012
seurakunnan tapahtumia
su 1.7.

Barokin helmiä- konsertti kirkossa klo 19.
Antto Vanhala, viulu ja Saara Vanhala, urut

su 15.7. Iltamusiikkia kirkossa klo 19.
Sauli Pulkkinen, sello ja Anne Rahko-Leino, urut

Jurvelinin

raija.moilanen@mail.suomi.net

PITOPALVELUT

Puutarha

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

Puh. (08) 5424 903
Kaihlasjärvi, Särkijärvi

SIIVOUS- JA HOIVAPALVELUT

su 22.7. Kyläkirkko Naaman kylätalolla klo 13.
su 29.7. Perinnejumalanpalvelus kirkossa klo 10.
Kyläkirkko Sanginkylän Valkeisjärven rannalla klo 14.
su 5.8.

40 v 1972-2012

Raija Moilanen p. 0500 180 520

Radiojumalanpalvelus Utajärven kirkossa
klo 10. Radiointi YLE Radio 1:n kanavalla.
Erämaakirkko Juorkunan Kirkkaanlammen rannalla
klo 18! Sateen sattuessa porokämpällä.

su 12.8. Kyläkirkko Ahmaksen Kalevalaisessa
perinnekylässä klo 13.
to 23.8. Urkukonsertti kirkossa klo 18.
Kalevi Kiviniemi, urut.

www.herkkukelkka.com

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

Sähköasennus J Valkama
Sähköasennustyöt
Utajärvi, Muhos ja Vaala alueelle

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY

puh. 040 502 4785 ( 0400 310 925)

su 26.8. Suomen Lähetysseuran musiikkiryhmä
Amanin konsertti kirkossa klo 15.
su 16.9. Utajärven kirkon 250-vuotisjuhlajumalanpalvelus 		
klo 10. Mukana piispa Samuel Salmi.
Messu radioidaan YLE Radio 1:n kanavalla.
Utajärven kirkon ja kotiseutumuseon aukioloajat:
Utajärven kirkko täyttää tänä vuonna 250 vuotta. Kirkko on tiekirkkona avoinna 1.7.-12.8. ma-pe ja su klo 11-16. Tapulissa on
seurakunnan toimintaan liittyvien vanhojen valokuvien näyttely.
Kirkon vieressä oleva kotiseutumuseo on kirkon kanssa samanaikaisesti avoinna.

SÄHKÖASENNUS M. JURVA
UTAJÄRVI-VAALA-MUHOS

PUH. 040 417 2337 tai 040 575 1310
• Sähkösuunnitelmat
• Sähköasennukset,
-tarvikkeet
• Uudis- ja saneerauskohteet

www.sahkoasennusjurva.fi

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi

KIINTEISTÖHUOLTO
RAIMO KARHULA
Saaritie 8, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 388 521

a
p
p
u
a
Kesäk
Hyvää helposti ja nopeasti,
pitkät aukioloajat.
Läheinen sijainti - siellä missä sinäkin.
Vaikutusalueensa edullinen
lähikauppa.
S-Etukortilla myös Salesta Bonusta
jopa 5 % ja S-Pankin maksuttomat
palvelut.
Voit kehittää lähikauppasi palvelua.
Ekologinen valinta.

Utajärvi

Laitilantie 10
puh. 044 788 6167

Sale - siellä missä sinäkin.

Sale Utajärvi on
ympäristöystävällisen
kylmätekniikan
edelläkävijä!

Säästäm
mme
energiaaa
jopa 500%!
• Ovelliset ja kannelliset
kylmäkalusteet
• Kylmäkalusteiden tuottama lämpöenergia
säilötään kesällä maaperään ja käytetään
talvella myymälän lämmitykseen
• Kylmäaineena ympäristöystävällinen,
saasteeton hiilidioksidi

ma-pe 7-21
la 7-18
su 12-18
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Kunto-Uta
Asematie 2, 91600 Utajärvi

Puh. 08- 5421 703
050 559 3617
kuntouta@elisanet.fi

Fysioterapiapalvelut Utajärven
keskustassa
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JALKAKLINIKKA
Vanhatie 46, 91600 UTAJÄRVI
puh. (08) 5422 541

2012

Henkilökohtainen
palvelu voittaa
hienoimmankin
nettisivun
Tervetuloa käymään!

MYY

Talotekniikan osaaja

Vasta valmistuneesta
As Oy Utajärven Jokihovista
2h + k + s 53,5 m² 4. krs.
3h + k + s 68,0 m² 3. krs.

LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
Pyydä tarjous!
Tukkimiehentie 1
90530 OULU

p. 020 793 9735
asiakaspalvelu@movitek.fi

Varaa pikaisesti oma näyttö:
0400 770 050 / Mikko
0400 680 542 / Matti

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

040 522 0442

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

Remonttipalvelu
erityisesti kostean
tilan remontit

Utahalli
Suljettu kesällä lauantaisin 30.6.-28.7.

Talotutkimus Kairitek Oy

LähiTapiola Pohjois-Pohjanmaa
Vanhatie 50, UTAJÄRVI
Puhelin 020 522 6882

Puh 0500 588 080
utahalli@utanet.fi

Pudasjärven
perinteiset
markkinat
6.-7.7.2012
Yli 100 myyjää
yli 10 000 kävijää

www.utajarvi.fi
Jokaisella
kasvulla on
tarinansa
Ensimmäisen kerran Kinnusen perheen
myllyn kivi liikahti yli puoli vuosisataa
sitten. Siitä lähtien yritys on tehnyt
merkittävää yhteistyötä pohjoisten
viljelijöiden kanssa jalostaakseen
maan parhaista antimista monipuoliset
tuotteet: Kinnusen Myllyn Tähti-rehut
ja Kinnusen jauhot.

www.kinnusenmylly.fi

Markkinoilla esiintyy
Marko Lämsä
TERVETULOA!
 Grilli-kahvio
 Pizzeria
 Elintarvikkeet
 Keskioluet
kahviossa ja
ulosmyynti
 Jäätelöt
 Veikkauspalvelu
 Totopalvelu
 Kalastusluvat
 Nestekaasut
 Mobil-öljyt
 Kortti/seteliautomaatti
Utajärvi
puh. (08) 561 8800
Fax (08) 561 8822

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.

