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Hyvää elämää Utajärvellä
Utajärvellä aloitellaan kesää jälleen positiivisten ajatusten merkeissä. Huolimatta kunta- ja sote-rakenneuudistuksesta, joka on koko maan mittakaavassa vähintäänkin kaoottisessa tilanteessa, kunnassa suhtaudutaan
luottavaisesti tulevaisuuteen. Luotamme siihen, että
pienilläkin kunnilla on jatkossakin elämisen oikeus ja
sitä kautta oikeus rakentaa kuntalaisilleen hyvää tulevaisuutta.
Utajärven valtuusto on linjannut selkeästi käsityksensä siitä, miten sote-uudistuksessa tulisi edetä. Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja ainakin
vaativat sosiaalipalvelut tulisi yhdistää samaan, väestöltään laajapohjaiseen, kuntien yhteistyössä hallitsemaan organisaatioon. Tälle järjestäjälle tulisi rakentaa
ns. yksikanavainen rahoitus. Tämä olisi oikea rakennemuutos ja tällaisella tavalla voitaisiin löytää oikea
valmius vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kun soteuudistus tällä tavalla tehtäisiin, kunnat voisivat sen
jälkeen itse päättää, kykenevätkö ne yksinään suoriutumaan velvoitteistaan alueensa elinvoiman edistämiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi, vai
liittoutuvatko ne suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
Mitä hyvä elämä sitten voikaan tarkoittaa kunnassa, joka sijaitsee 60 kilometrin päässä Oulusta. Minun
mielestäni se tarkoittaa laadukkaita kuntapalveluja, ihmisten mutkatonta kanssakäymistä, lähidemokratiaa,
missä kuntalaiset tuntevat valtuutettunsa, turvallisuutta, upeaa luontoa, kunnossa olevaa kuntataloutta. Mutta, se tarkoittaa myös sitä, että kaikilla kuntalaisilla on
jo ensi vuonna kiinteät laajakaistayhteydet, pitkäaikais-

työttömyys on painettu lähelle nollaa, yksikään nuori
ei syrjäydy, ihmisten hyvinvoinnin kehittämisessä tehdään uraa uurtavaa työtä. Hyvään elämään kuuluu yhä
enemmän myös kansainvälinen kanssakäyminen. Tässä johtotähtenä on Rokua Geopark, joka kuuluu maailmanlaajuiseen geo- ja luontomatkailuverkostoon ja
jonka kautta kansainvälinen matkailu kehittyy Oulujokilaaksossa ja Oulujärvellä pitkin harppauksin. Kansainvälistymisen juurethan ulottuvat jokilaaksossa aina
1500-luvulle, jolloin Vienan ja Pohjanmaan kauppareitti Oulujoella rupesi muotoutumaan.
Oulujokilaakson profiilia nostetaan nykyisin jokilaakson kuntien yhteistyöllä. Tervantie, Suomen 9.virallinen matkailutie kulkee Oulusta Kuhmoon. Oulujoen palauttaminen lohijoeksi on kalateiden rahoitusta
varten valmis. Valmiit, lainvoimaiset suunnitelmat ovat
olemassa; olemme edellä Kemi- ja Iijokea tässä, siellä on
suunnittelu vasta meneillään.
Tässä lehdessä esitellään tarkemmin sitä monipuolista työtä, johon edellä viittasin. Lehti jaetaan aiemmista vuosista poiketen myös vanhan Oulun alueelle. Oulu
ja oululaiset ovat Utajärvenkin kunnan kehityksen kannalta hyvin tärkeä elementti. Jakelu kattaa tietysti myös
naapurikunnat, Muhoksen, Vaalan ja Puolangan. Tämän lehden välittämän informaation kautta toivon, että
yhä useampi naapuri tulee tutustumaan vireään ja kauniiseen kuntaamme.

Kyösti Juujärvi
Kunnanjohtaja

Kuvassa Kyösti Juujärvi ja maaherra Eino Siuruainen tilaisuudessa, jossa juhlistettiin Juujärven saamaa maakuntaneuvoksen arvoa.

Valtakunnallinen vertailu:

Utajärven terveys- ja vanhuspalvelut ovat tehokkaita
Utajärvi järjestää terveys- ja
vanhuspalvelut tehokkaammin kuin naapurikunnat.
Kunta sijoittui Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen raportissa sijalle 30. Vertailussa on mukana 297 Suomen
kuntaa. Pohjois-Pohjanmaan
kunnista Utajärvi tuottaa terveys- ja vanhuspalvelut kolmanneksi tehokkaimmin.

THL:n vuosittainen raportti terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioiduista
menoista mittaa terveydenhuollon ja vanhustenhuollon
menoja ja vertaa niitä kunnan väestön ikärakenteeseen
ja sairastavuuteen.
Utajärvi on vuosien ajan
panostanut erityisen paljon
ennaltaehkäisevään toimin-

taan väestön terveyden edistämisessä.
– Kolmas sektori – kylät
ja eläkeläisjärjestöt, tekevät
tässä erinomaista yhteistyötä
kunnan kanssa, kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi kiittelee.
– Kilpailuhenkeäkään ei
ole unohdettu; kilpailemme
keskenämme, valtakunnallisesti ja myös itsemme kans-

sa vaikkapa lihavuuden torjunnassa. Taustalla on hurtti
huumori ja mukava yhdessäolon meininki, Juujärvi jatkaa.
Utajärvi on onnistuneesti
uusinut palvelurakenteensa
ja toimintaprosessinsa kunnan laatujärjestelmän laatimisen yhteydessä 2000-luvun alkupuolella ja ollut

vuosittain
tehokkuusvertailun kärkipäässä. Vuonna
2010 kunta oli sijalla 84, ja sitä
edellisinä vuosina sijoitukset
ovat olleet 31 ja 11. Naapurikunnista Muhos on sijalla 195
ja Vaala sijalla 163. Iin sijoitus
on 153, Simon 257 ja Pudasjärven 270.
– Menestykseen vaikuttaa myös se, että kunta ot-

taa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen huomioon
kaikessa kunnan päätöksenteossa. Jatkossa hyvinvointiasiat huomioidaan entistä
vahvemmin uuden hallintomallin mukaisissa valmistelutoimikunnissa, hyvinvointivastaava Hannele Karhu
toteaa.

Utajärvi onnistui pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa
Utajärven kunta on maksanut KELA:n työmarkkinatuen kuntalisää kevään ajan
kuukausittain keskimäärin
alle viiden henkilön osalta.
Euroina kunta on maksanut
ensimmäisellä vuosikolmanneksella
työmarkkinatuen
kuntaosuutta 3 166 euroa,
kun taas vastaavasti Vaala
on maksanut 19 379 e, Muhos
123 772 e, Pudasjärvi 93 291
e ja Ii 104 996 e. Myös Utajärven työttömyysaste 11,5%
oli huhtikuussa alle Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon
(13,1%).
Vuodesta 2006 on ollut
voimassa työmarkkinatukea
koskeva lainsäädäntö, jossa yli 500 päivän työttömyyden perusteella passiivista
työmarkkinatukea saaneiden
työmarkkinatuen kustannukset jaettiin valtion ja kuntien

kesken. Sen tavoitteena oli
pienentää pitkäaikaistyöttömien määrää. Lisäksi uudistukseen liittyi toimeentulotuen rahoitus siten, että valtio
osallistui
perustoimeentulotuen rahoitukseen, jotta työmarkkinatuesta kunnille syntyvät kustannukset
tulisivat
kompensoitua.
Pitkäaikaistyöttömille suunnattujen aktivointitoimenpiteiden nähtiin tuovan vastaavasti säästöjä kunnan
toimeentulotuki- ja työmarkkinatukimenoihin.
Utajärvellä myös tässä työssä on
onnistuttu, kunnan toimeentulotukimenot ovat huomattavasti alle vastaavien kuntien keskitason.
Utajärvi perusti syksyllä
2011 Työllisyystoimikunnan,
joka selvitti kunnan vastuut
työllisyyden
hoitamisessa

sekä pureutui työllisyyden
hoitamisen tarkoituksenmukaiseen hoitamiseen. Työllisyyden hoitaminen nähdäänkin nykyään osana kunnan
hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikkaa: työllistämistoiminta on tavoitteellista, pyritään
kohti avoimia työmarkkinoita, elämänhallintaa ja yhteiskuntaa - jokaisella henkilöllä
nähdään olevan annettavaa
työelämälle.
Valtio on siirtämässä
myös tulevaisuudessa työllistämisvastuuta yhä enemmän kunnille: vuonna 2015
kunnille siirtyy velvoitteita
yli 300 päivää työttömänä olleiden työllisyyden hoidosta. Nyt kunta valmistautuukin tuleviin velvoitteisiin ja
kehittää seuraavaksi toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn.

VR on tilannut kunnan työpajalta katoksen, joka viedään Utajärven asemalle junaa
odottavien suojaksi. Positiivista ja huomaavaista VR:ltä. Kuva A-L.Valtanen.

Lisätietoja: Hyvinvointivastaava Hannele Karhu, hannele.karhu@utajarvi.fi, 08 5875 5711
Kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi, kyosti.juujarvi@utajarvi.fi, 08 5875 5707
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Utajärven urheilupuiston perusparannus
valmistuu kesäkuun loppuun mennessä
Alkukesästä Utajärven urheilupuistossa on ollut melkoinen työkoneiden ja työntekijöiden vilske. Urheilupuiston
viimeistelytyöt ovat olleet
käynnissä – hiekkatekonurmen asentaminen on sujunut
sutjakkaasti kesäkuun alkuhelteiden helliessä työntekijöitä.
Utajärven urheilupuiston
perusparannus valmistuukin
suunnitellun aikataulun mukaisesti kesäkuun loppuun
mennessä. Juoksurata tullaan
päällystämään kivituhkalla ja
kentän ympärille pystytetään
aita, johon tulee muutamia
sisäänpääsyportteja. Hyvinvointitalon puoleiseen nurkkaukseen Ahmatien varteen
tulee liikuntavälinealue, jossa kentän käyttäjät voivat venytellä ja voimistella alueelle pystytettävien välineiden
avulla.

Urheilupuisto tulee palvelemaan sekä vieressä sijaitsevan koulun oppilaita kuin
kaikkia kesäurheilulajeista
kiinnostuneita kuntalaisia.
Hiekkatekonurmelle on merkitty täysmittaisten jalkapallo- ja pesäpallokenttien rajaviivat.
”Koulu odottelee innoissaan uuden urheilupuiston käyttöä. Mahtavaa kun
saadaan hieno uusi liikuntapaikka oppilaiden käyttöön, varmasti liikuntatunneilla on mukava temmeltää
ja pelata hienoissa puitteissa”, kuvailee vt. sivistystoimenjohtajana
työskentelevä 0-5 luokkalaisten rehtori
Erkki Väänänen kauan odotetun urheilupuiston peruskorjauksen valmistumisen
kynnyksellä. Urheilupuiston
hyödyntäminen ei pelkästään jää liikuntatuntien va-

raan, sillä tarkoitus on myös
tutkia mahdollisuuksia kuinka uutta urheilupuistoa voitaisiin käyttää myös koulun
välitunneilla,
nykyäänhän
erityisesti korostetaan välituntiliikunnan
tärkeyttä,
Väänänen jatkaa.
Urheilupuisto tukee Utajärven kunnan tavoitetta
edistää kansalaisten hyvinvointia. Urheilupuiston liikuntavälineistön valinnassa
on otettu huomioon eri ikäryhmät, niin lapset, nuoret,
työikäiset kuin senioritkin.
Toivottavasti urheilupuisto
tulee olemaan jatkossa yksi
merkittävimmistä perheiden
ja erilaisten ryhmien kesäiltojen ajanviettopaikoista, jossa voi leikkimielisesti kisailla
vaikkapa pentagin pelaamisen parissa, hyvinvointivastaava Hannele Karhu pohtii.
Urheilupuisto pääsee elo-

kuun alussa todelliseen testiin, kun Kainuun prikaatin
valatilaisuus reilulle 500:lle
sotilaalle järjestetään Utajär-

vellä. Ohimarssi suoritetaan
kentän vierestä kulkevaa Ahmatietä pitkin. 9.8.2013 järjestettävää
valatilaisuutta

saavat kaikki kynnelle kykenevät oman kunnan ja myös
naapurikuntien asukkaat tulla seuraamaan.

Urheilupuisto pääsee elokuun alussa
todelliseen testiin, kun Kainuun prikaatin valatilaisuus reilulle 500:lle sotilaalle järjestetään Utajärvellä.

Laajakaistahanke etenee hyvää vauhtia

Mari Mikkonen on Utakuitu
osuuskunnan toimitusjohtaja. Kuva A-L Valtanen.

Utakuitu osuuskunta perustettiin tammikuussa ja tähän
saakka se on toiminut hyvin
ripeällä aikataululla, kertoo
osuuskunnan toimitusjohtaja
Mari Mikkonen. Ensimmäiset selvitykset osuuskunnan
perustamista varten tehtiin
viime syksynä ja helmikuussa Pohjois-Pohjanmaan liitto
valitsi Utakuidun rakennuttamaan laajakaistaverkoston
Utajärven kunnan alueelle.
- Osuuskuntamalli on ta-

sapuolinen kaikille, sillä näin
runkoverkosta
kauempana asuvat henkilöt eivät joudu maksamaan enempää.
Osuuskunta-ajattelu on täälläpäin vahvana, näin voimme varmistaa, että rakentamamme laajakaistaverkosto
on asiakkaittensa omistama
eikä kuulu kaupallisille operaattoreille. Systeemi on tasapuolinen ja reilu, summaa
Mikkonen.
Hankkeen taustalla on

vuonna 2008 valtioneuvoston
tekemä periaatepäätös, että
vuoteen 2015 mennessä lähes
kaikilla suomalaisilla tulee
olla yhteneväiset mahdollisuudet internetyhteyteen. Yli
99 prosenttia väestöstä olisivat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s
valokuitu- tai kaapelirunkoverkosta.
Kunnat on jaoteltu varallisuutensa perusteella vastaamaan hankkeen kustannuk-

sista tietyn osan. Utajärven
kunta maksaa hankkeesta
kahdeksan prosenttia, jonka
lisäksi julkista tukea EU:lta
ja valtiolta saadaan yhteensä 58 prosenttia. Lisäksi kunta on lupautunut lainaamaan
osuuskunnalle
tarvittavan
määrän, jotta työt saadaan
jouhevasti käyntiin.
- Nyt odotellaan Ely-keskukselta sijoituslupaa kaapelille maastoon. Hyvällä tuurilla pääsemme rakentamaan

paljon jo tänä vuonna, mutta
uskon että viimeistään ensi
vuonna runkoverkko on valmis, toivoo Mikkonen.
Utajärven Kunta on palkannut työntekijäkseen Jussi Laatikaisen, jonka tehtävänä on informoida ja aktivoida
alueen asukkaita laajakaistahankkeeseen mukaan. Laatikainen kiertää koko kesän
keskustelemassa kuntalaisten kanssa ja kerää ihmisten
ajatuksia aiheesta. JK

Roinilan uudella asuinalueella on omarantaisia tontteja
Monelle meistä asumisen
unelma on oma koti rantatontilla rauhallisella paikalla ja peruspalvelut sopivan
matkan päässä. Hiljattain
asemakaavoitetulla
Roinilan omakotitaloalueella pääset toteuttamaan edellä mainitut rauhallisen asumisen
unelmat – Utajärven kuntakeskuksessa sijaitseviin pal-

veluihinkin on matkaa vain
noin 5 km. Isommat kauppaasiat hoituvat sopivan ajomatkan päässä sijaitsevassa
Oulun kaupungissa, jonne
matkaa on noin 50 km.

Onnellista asumista
Roinilan rauhallisuus on
taattu kaavoituksella ja isoilla tonteilla, jotka sijaitsevat

vehreiden
peltomaisemin
keskellä rajoittuen Oulujokeen. Roinilan alue tarjoaa sujuvaa arkea, leppoisaa
vapaa-aikaa ja kotia keskellä maaseutuelämää. Alueella
on hyvät vapaa-ajan reitistöt
- patikointi- ja hiihtovaellukseen soveltuva Oulujokilaakson Tervareitistö kulkee aivan alueen vierestä ja myös

yhteys moottorikelkkareitille
on sujuva. Täällä voit perheesi kanssa nauttia sellaisesta
elämisen laadusta ja asumisen mukavuudesta, josta olet
aina haaveillutkin.
Kaikkiaan asemakaavoitettuja
omakotitalotontteja alueella on yhteensä 29
kappaletta. Alueelle tullaan
vetämään vesi- ja viemäri-

verkostot sekä tiet valaistusmahdollisuuksineen
kahdessa vaiheessa. Kesän 2013
aikana valmistuu läntisen
alueen
kunnallistekniikka
katuineen ja seuraavana kesänä eli kesällä 2014 itäisen
alueen katuverkosto kunnallistekniikkoineen tullaan rakentamaan. Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä

alueelle vedetään laajakaistan edellyttämät valokuidun
suojaputket – jotenka tulevaisuudessa alue tulee olemaan
huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien päässä.

Kuvassa oikeassa reunassa on ns. läntinen asuinalue, jonka kunnallistekniikka katuineen rakennetaan kesän 2013 aikana. Vasemman reunan asuinalue
kunnallistekniikan ja katujen osalta tullaan rakentamaan kesän 2014 aikana.

Kuusi omarantaista tonttia – tarjouskilpailu päättyy 9.8.2013

Roinilan uudella asuinalueella sen läntisellä osalla on kaikkiaan kuusi omarantaista tonttia, jotka ovat parhaillaan menneillään olevassa
tarjouskilpailussa mukana. Tarjouskilpailu päättyy 9.8.2013. Lisätietoja aiheesta löytyy Utajärven nettisivulta www.utajarvi.fi/tontit.
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Uusi hallintomalli on toiminut tavoitteiden mukaisesti
Utajärven kunnan luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat arvioivat kunnan
uuden hallintomallin toteutumista kesäkuun alussa. Arvioinnin yhteenvetotulos oli
hyvin positiivinen: Poliittisilla päättäjillä on nykyisin
enemmän aikaa oleellisten,
strategisten, asioiden käsittelyyn ja linjaamiseen. Poliittisen ja ammatillisen johdon
roolijako on selkiytynyt.Elämänkaarimalli tukee kunta-

laisten osallistumista kunnan
kehittämisessä ja päätöksentekoprosessin valmistelussa. Kehittämishaasteina ovat
luottamushenkilöiden ajankäytön riittävyys ja kuntalaisten vaikutuskanavien ja
–mahdollisuuksien tehostaminen.
Utajärven uudessa hallintomallissa, joka otettiin käyttöön vuoden 2013 alussa, entisestä
lautakuntamallista
jäivät jäljelle kuntalain edel-

lyttämät lautakunnat. Luottamushenkilöiden toiminta
linkitettiin elämänkaarimallin mukaisesti valmistelutoimikuntiin. Päätöksenteon
valmistelussa organisoidutaan tietyn ikäisten väestöryhmien (lapset ja nuoret,
työikäiset ja ikäihmiset) mukaisesti. Lautakuntamallista poiketen valmistelutoimikunnat pohtivat ennakolta
päätöksille eri vaihtoehtoja ja
analysoivat eri päätösvaihto-

ehtojen vaikutuksia.
Valmistelu-toimikunnat
päättävät myös lopullisen
kunnanhallitukselle menevän päätösesityksen. Valmistelutoimikunnat ovat viime kevään aikana käsitelleet
muun muassa seuraavia aiheita: kunta- ja elinkeinostrategia, perusopetuksen opetussuunnitelman muutos ja
Suvituulen palvelukeskuksen peruskorjaus. Arvioinnin rooli on muuttunut siten,

Vuokra-asuntojen kuulumisia
Utajärven ja Vaalan asuinkiinteistöjen hallinnointi yhdistettiin viime keväänä.
Kuntien isännöinnistä vastaa
Salme Tiri-Karjalainen, joten

yhdistymisen myötä työmääräkin nousi.
– Alamme on monipuolinen ja värikäs, joten tässä työssä ei pitkästy. Työ on

Salme Tiri-Karjalainen on Utajärven ja Vaalan asuinkiinteistöjen isännöitsijä.

ihan samanlaista kuin ennenkin, toiminta-ala, määrä
ja vastuu ovat vain suurempia. Vuoden aikana olen pyrkinyt tutustumaan Utajärvellä mahdollisuuksien mukaan
jokaiseen pihapiiriin ja niissä oleviin asuntoihin saadakseni mahdollisimman hyvän
käsityksen kiinteistöjen teknisestä kunnosta, mahdollisista ongelmista, olevista ja
tulevista haasteista, kertoo
Tiri-Karjalainen.
Kiinteistöyhtiöt Järvenneito, Mäyrä ja Rokuanrivi ovat
Utajärvellä kunnan kiinteistöyhtiöitä. Tiri-Karjalainen
kertoo, että suurempia remontteja ei ole tulossa, mutta
vuoden mittaan tehdään ns.
muuttoremontteja, huoneistojen kunnosta riippuen.
- Koko ajan tehdään selvityksiä öljy- ja sähkölämmitystalojen
siirtymisestä
maalämpöön ja lisäksi tulevaisuudessa halutaan panostaa piha-alueiden turvallisuuteen sekä viihtyvyyteen.
Vuosi on kulunut joutuisasti jatkuvan liikkeen vuoksi. Asioita ja asiakkaita tulee

Leikki-ikäisten vanhemmat
vanhempainkoulussa
Utajärven kunta järjesti keväällä
vanhempainkoulun
2-8-vuotiaiden lasten vanhemmille. Vanhempainkouluun osallistui kymmenkunta utajärveläistä vanhempaa
mukaan luettuna allekirjoittanut.
Lapsiperheiden arjessa on
erilaisia ongelmatilanteita,
joita opimme ratkaisemaan
koulutuksessa.
Opettelimme leikkimään lasten kanssa lapsijohteisesti. Koulutuksessa sai käytännön vinkkejä
lapsen kannustamiseen ja kehumiseen hyvästä käyttäytymisestä.
Tulokset ovat palkitsevia, kun lapset saavat huomioita hyvästä käytöksestä ja huono käytös jätetään
huomiotta, muun muassa
kiukuttelu. Esimerkiksi tarrapalkinto kannustaa lapsia
hyvään käytökseen.

Vanhempien pitää asettaa rajoja lapsille. Tarvittaessa käytetään aikalisää lasten rauhoittamiseen. Käskyt
täytyy antaa yksi komento
kerrallaan ja jäädä hetkeksi
odottamaan toimivatko lapset annetun käskyn mukaan.
Lapselle tulee helposti liian
monta käskyä, joita eivät kykene toteuttamaan.
Vanhempainkoulussa
olemme saaneet apua perheisiimme. Aiheesta kiinnostuneet voivat lukea Carolyn Webster-Stratton teoksen
”Ihmeelliset vuodet – Ongelmanratkaisuopas 2-8-vuotiaiden lasten vanhemmille”.
Tämä kirja on lainattavissa
ainakin Utajärven kirjastosta.

Maija Paavola
Vanhempainkoulutukseen
osallistuva oppilas

ja menee, odotetusti ja odottamatta! Vuosikierto rytmittyy hyvin osaavan porukan
avulla.
– Utajärvellä isännöitsijä Sanna Valtasella on vahva
kokemus toimialasta ja Vaalassa toimistosihteeri Pirkko Leinosen kanssa meillä on
vuosien saatossa muovannut
saumaton yhteistyö. Kiitän
myös yrittäjä Raimo Karhulaa ammattitaitoisesta ja toimivasta kiinteistönhoidosta. Voin luottaa joukkooni ja
sanomattakin ymmärrämme
toisiamme, Tiri-Karjalainen
kiittelee.
Tämän päivän haasteista
Tiri-Karjalainen nostaa esille
seutukunnallisen asian, että
monet vanhenevat vuokraasunnot ovat tyhjillään. Mitä
kannattaa ylläpitää ja korjata,
mistä luopua, puretaanko vai
yritetäänkö myydä, ovat nyt
suuria kysymyksiä. Rakennusrahoituksen ja uusien investointikysymysten kanssa
Tiri-Karjalaisen mukaan kuntarajat ylittävä yhteistyö olisi
tarpeen. JK

Tulokset ovat palkitsevia,
kun lapset saavat huomioita
hyvästä käytöksestä ja huono
käytös jätetään huomiotta.

että lakisääteisten arviointitehtävien lisäksi kunnassa
on arviointitoimikunta, jonka
tehtävänä on kunnan itsearvioinnin toteuttaminen.
Utajärven uusi hallintomalli on edennyt myötätuulessa. Yksi Utajärven valteista, erinomainen yhteishenki
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä, on ollut
keskeinen edellytys hallintomallin luomiselle ja käyttöönottamiselle. Hyvä yhteis-

henki varmistaa jatkossakin
innovatiivisen ja laadukkaan
toiminnan Utajärvellä.
Aurinkoista kesää!

Matti Molander
hallintojohtaja

Utajärvellä yritetään
ja onnistutaan
monilla toimialoilla
Utajärven yritystoiminta on kehittynyt monin tavoin viimeaikoina. Utajärveltä ruokitaan jo suuri osa Pohjois-Suomen asukkaista. Tämä on mahdollista erityisesti Kinnusen Myllyn jauhoilla ja Pottumiehen perunoilla, vihanneksilla ja juureksilla.
Lisäksi Pipe Lifen muoviputkitehdas herättää ansaittua kunnioitusta valtatie 22:ta ajavia.
Kuntoilua, palvelua ja hemmottelua haluavat ovat tervetulleita Rokuan Health & Spahan kylpemään ja uimaan ja erityisesti talvella Erä-Suden Rokuanhovilta saa hankittua komeat
koiravaljakkokyydit vaikka viikoksi.
Matkailu on Rokua Geoparkin myötä nopeasti nouseva toimiala Utajärvellä. Juorkunan Rekihovin yrittäjyydestä syntyy
pian kova kilpailu kun suurkaupunkien turistit löytävät luonnon rauhan, upean suoluonnon sekä Kiiminkijoen melonta-,
veneily-, kalastus- ja retkeilymahdollisuudet kuvauskohteineen. Oulujokivarren laadukkaiden Geopark-kohteiden palvelut tunnetaan jo ympäri maailmaa.

Yrityksille yli 130 ha tilaa rakentamiseen
Rautateitä tarvitsevien suuryrityksien tarpeita ajatellen on Utajärven kunta hankkinut riittävästi hyvää rakennusmaata valtatie 22:n ja rautatien välistä vesivoimalaitoksen läheltä.
Yli 130 hehtaaria teollisuusalueen ympärillä olevaa maata voidaan ottaa nopeasti käyttöön yrityspalvelujen säestämänä miltei toimialasta riippumatta. Utajärven Yrityspuisto Oy
markkinoi ja neuvottelee itsenäisesti noiden alueiden käyttöönotosta ja mahdollisesti tarvittavista kunnallisista tukitoimista.

100/100 Megan tietoliikenneyhteydet 1000/1000
megaan !
Utajärven teollisuusalueen vahvuudeksi ensi syksynä tulee
alueelle jo tilattu 100/100 megan valokuituyhteys, joka rakennetaan niin, että tarvittaessa nopeus voidaan nostaa helposti
1000/1000 megaan.
Tämän jälkeen tietoliikenneyhteydet ovat Utajärven suuri
vahvuus. Lisäksi sähkön toimitus Mustikkakankaan teollisuusalueelle on jo pitkään ollut niin varmaa kuin se Suomen vesivoimalaitokselta vain voi olla, sillä sähkö johdetaan suoraan
voimalaitokselta teollisuudelle. Muoviteollisuus on ollut tästä
ominaisuudesta erittäin tyytyväisesti.

Puunjalostukseen ja
biotalouteen uusia tuulia
Utajärvellä kunnioitetaan puunjalostusta ja kaiken aikaa on
meneillään monia erilaisia kehityshankkeita puutuotannon uudistamiseksi ja monipuolistamiseksi. Samoin muu biotalous on
kokemassa nopeita kehitysaskelia ajassa kiihtyvän askelluksen
mukana.Utajärven Yrityspuisto haluaa täyttää teollisuusalueiksi ostamansa maat mahdollisimman nopeasti.

TERVETULOA UTAJÄRVELLE
ONNISTUMAAN !

Toivottaa Asko Merilä,
toimitusjohtaja
Utajärven Yrityspuisto Oy,
kehitysjohtaja Utajärven kunta,
hallintotieteiden tohtori
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Ympäristötarkastaja Raija Aallon tehtäväkenttä
Ympäristötarkastajien yhteystietojen löytäminen on haastava
tehtävä. Pudasjärven kaupungin sivuilta tiedot löytyivät. Oulunkaaren tai Utajärven kunnan sivut eivät anna siitä paljon
vinkkejä. Asukkaille tarjottavista ympäristöä ja luontoa koskevista palveluista on kysymys. Paljon piti surffata, mutta sinnikkyys aina palkitaan ja lopulta puhelinnumero ja muut yhteystiedot löytyivät.
Mikkelin teknillisestä oppilaitoksesta valmistuttuaan Raija
tuli Oulujokilaakson kansanterveystyön kuntainliiton palvelukseen Utajärvelle. Kuntainliiton purkauduttua työnantajaksi vaihtui Utajärven kunta ja vuodesta 2006 lukien palkanmaksajana on ollut Pudasjärven kaupunki, joka isäntäkuntana
tuottaa Oulunkaaren ympäristöpalvelut. Toimisto sijaitsee
Utajärvellä, toimialueena on myös Vaala. Erikseen sovittuja
Vaala- tai Utajärvi-päiviä ei ole. Alla on lueteltu vain pieni osa
Raijan vastuualueelle kuuluvista tehtävistä. Tehtävät on jaettu
kahdelle henkilölle Utajärvi – Vaalan alueelle.

Uimavesien laatu

Jonna Partanen
muistuttaa

jätevesiasetuksen
voimaantulosta
Olen toiminut vuodenvaihteesta Utajärven ja Pudasjärven vs. ympäristötarkastajana. Koulutukseltani olen
filosofian maisteri ja olen
valmistunut Oulun yliopiston maantieteen laitokselta.
Työtehtäväni muodostuvat
laajasti eri ympäristöasioista. Valmistelen ympäristö- ja
maa-aineslupia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi
sekä hoidan myönnettyjen
ympäristö- ja maa-aineslupien valvontaa.
Hoidan myös mm. vesilain ja jätelain mukaisia kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä sekä
meluntorjuntaa.
Tehtäviini kuuluvat mm. meluilmoitusten, lannan patterointi ilmoitusten ja eri toimintojen
rekisteröintien käsittelyt. Jätelain valvonnassa meille
kuuluvat mm. roskaamisasiat. Lupa ja valvonta tehtävien lisäksi työtehtäviin kuuluvat ympäristön tilan seuranta
ja ympäristövalistus.

Jätevesiasetus
(209/2011) tulee
voimaan 2016
Muistutan
haja-asutusalueilla asuvia maaliskuussa
2016 voimaan tulevasta jätevesiasetuksesta. Haja-asutusalueen kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä
valtionneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)
puhdistustehosta
asetetut
vaatimukset 15.3.2016 mennessä.
Lisäksi kunta voi omissa
ympäristönsuojelumääräyksissä säätää asetuksen perus-

puhdistustasoa tiukemmat
puhdistusvaatimukset esimerkiksi herkästi pilaantuvilla alueilla kuten vesistöjen
lähellä tai pohjavesialueilla
tai jos jätevesistä aiheutuva
kuormitus on tavallista suurempaa.
Haja-asutusalueen kiinteistöjen omistajilla olisi nyt
hyvä aika ruveta miettimään
miten omalla kiinteistöllä
täytetään voimaan tulevan
asetuksen vaatimukset. Pro
Agria Oulu tarjoaa ilmaista
jätevesineuvontaa – neuvoja tulee käymään kotona. Pro
Agrian kautta voi tilata kiinteistöllä käymään jätevesineuvojan, jonka kanssa käydään läpi oman kiinteistön
jätevesijärjestelmää.
Haja-asutusalueen kiinteistöillä tulee olla jo nyt tehtynä jätevesiselvitys, josta
käy ilmi kiinteistön jätevesijärjestelmä ja sen hoito- ja
huolto-ohjeet. Uusien jätevesijärjestelmien
kohdalla
järjestelmästä tehdyt suunnitelmat korvaavat jätevesiselvityksen.

Vanhat koneet ja
autonromut
kiertoon – ei metsiin
Kevään ja alkukesän aikana
olemme muistuttaneet myös
roskaamiskiellosta. Ympäristöön ei saa jättää jätettä tai
hylätä koneita, laitteita, ajoneuvoja tai muita esineitä siten, että niistä voi aiheutua
epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden
vähentymistä. Näin ollen esimerkiksi vanhat autonromut
kannattaa laittaa kiertoon
eikä säilyttää niitä pihamailla
tai metsiköissä.

Uimavesien laatua on säännöllisesti valvottava. Uimakausi
näillä korkeuksilla virallisesti alkaa 15.6. Näytteet yleisiltä uimarannoilta otetaan kaksi kertaa kesässä, ellei mitään poikkeavaa ilmene.
Näytteiden tulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustaululla, jos sellainen siellä on. Utajärven kunnan alueella on
kolme yleistä uimarantaa: Kirkonkylän ranta Siiransaaressa,
Alakylän ranta ja Valkeisen ranta.

Hymynaamat ovat uusi iso asia
Elintarvikealan yritysten sisäänkäyntien yhteyteen ilmestyvät
hymyilevät tai vähemmän hymyilevät Oiva-naamat viimeistään 1.1.2014. Oiva-naamatarra tuo elintarvikehuoneistojen
valvontatulokset kuluttajien tietoon. Oiva-arviointiasteikko
on neliportainen: oivallinen, hyvä, korjattava ja huono (suupielet alaspäin).

Myyntikieltoon määrättyjen tuote-erien
takaisinvedot ja tupakkalain valvonta
Kuntien elintarvikevalvontaviranomaisia pyydetään valvontakäyntien yhteydessä tai muulla tavoin varmistamaan, että
myyntikieltoon määrättyjen tuote-erien takaisinvedot on toteutettu.
Tupakointiin ja tupakkatuotteiden myyntiin liittyviä rajoituksia kuuluu myös ympäristöntarkastajan valvoa. Asunnontarkastus voidaan suorittaa asunnossa olevan puutteen,
kosteusvaurio- ja terveyshaittaepäilyn tai muun syyn takia.
Home- ja kosteusvauriotapauksissa tarkastuksessa voi olla
mukana myös rakennustarkastaja, joka arvioi asunnon raken-

Ympäristötarkastaja Raija Aalto.
teellista kuntoa. Mittauksia asunnoissa suoritetaan tarvittaessa ja sen jälkeen kun muilla käytettävissä olevilla keinoilla ei
ole saatu asunnon huoneilmaa paranemaan.

Myyjäismyynnin elintarvikkeiden
pakkausmerkinnät
Tilapäisesti myytävien elintarvikkeiden pakkauksiin merkittävistä asioista määräys: elintarvikkeen nimi, yliherkkyyttä
aiheuttavat ainesosat on mainittava ja lisäksi myyjäistuotteen
valmistuspäivä on ilmoitettava.
Mahdollisesti yliherkkyyttä aiheuttavista ainesosista on
ohjeessa pitkä luettelo. Esim. viljat, pähkinät, kananmunat ja
maitotuotteet ovat sellaisia.

Utajärven lukion oppilasmäärä nousussa
Utajärven lukion on valinnut ensimmäiseksi vaihtoehdoksi kevään yhteishaussa 17
nuorta. Kun mukaan lasketaan myös nuoret, joilla Utajärven lukio on toisella sijalla, hakijoita on yhteensä 35.
Suosio on noussut huimasti
muutamaan viime vuoteen
verrattuna.
Suosion takana ovat sekä
lukion uusi kehittämisohjelma että lukion markkinointi.
Kehittämisessä on panostettu laajasti opetuksen uudistamiseen ja nykyaikaisiin
opetusmenetelmiin sekä viimeisimpiin oppimiskulttuureihin.
Kehittämisohjelman mukaisesti Utajärven lukio tarjoaa lukiolaisille maksuttomat koulukyydit yli viiden
kilometrin
koulumatkalta. Opiskelijat saavat lukion
ajaksi käyttöönsä kannettavat tietokoneet. Selvää säästöä syntyy myös, kun kaikki
oppikirjat voi lainata lukion
kirjastosta. Kirjaetu on koko
opiskelun aikana noin tuhat euroa. Myös ajokortin
suorittaminen tulee opiske-

lijoille 400 euroa normaalia edullisemmaksi, sillä lukion opetussuunnitelmaan
kuuluu yhdessä autokoulun kanssa toteutettava liikennekasvatuskurssi. Jokaisen vuosiluokan opiskeluun
liittyy kansainvälisyyskurssi,
joka huipentuu toisena vuonna opintomatkaan johonkin
päin Eurooppaa. Lisäksi jokaisen vuosikurssin ohjel-

maan kuuluu useita lähialueen opintomatkoja ja yksi
pitempi opintomatka muualle Suomeen.
Peruskustannukset
pysyvät nykyiseen verrattuina
samoina, koska opetusryhmiä ei tarvitse lisätä. Sen sijaan kunnan saamat valtionosuudet kasvavat jokaisen
opiskelijan myötä. Rahalliset satsaukset ja oppilaiden

edut tietysti maksavat, mutta
kaikki tulee takaisin valtionosuuksina ja muina pidemmän tähtäimen hyötyinä.
Oman elinvoimaisen lukion
säilyminen on tärkeää, ja sillä ovat moninkertaiset vaikutukset myös kunnan kulttuurielämään ja imagoon.

Vs. sivistystoimenjohtaja
Erkki Väänänen

Erkki Väänänen
Utajärven koulun edustalla.
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Torimakasiiniin kahville
Torimakasiinin kesäkahvila on avoinna 3.6. – 9.8.2013
arkisin klo 10-18 ja sunnuntaisin klo 12-18.
Makasiinin päädyssä olevasta kesäkahvilasta voi ostaa
kahvin ja kotipullan lisäksi limsaa, jäätelöä ja karkkeja. Myynnissä on myös isoja
pakkauksia talous- ja wc-paperia edulliseen hintaan.
Nuoret vaihtuvat parin viikon välein, työjakso on yhteensä 10 päivää ja päivittäinen työaika on kuusi tuntia.
Taustatukea nuoret saavat
4H-yhdistyksen työntekijöiltä, jotka tekevät myös tarvikehankinnat.
Kesäkuun alussa työvuorossa olivat Riina Hongisto
Särkijärveltä ja Jasmine Saarela Kormusta. Riina Hongisto on opiskellut jo yhden
vuoden Oulun seudun ammattiopistossa matkailualaa.

Opinnot kestävät yhteensä
kolme vuotta. Jasmine Saarela on menossa lukioon. Nuoret ovat innostuneilta tästä
työpaikasta, koska heillä ei
ikä riitä vielä saamaan töitä
vapailta markkinoilta. Kaksi nuorta kerrallaan hoitaa
kahvilan työvuorot siten, että
osan aikaa ollaan yhdessä ja
osan aikaa yksin vuorossa.
Pojat, Tommi ja Eemeli tulevat paikalle. Tiskin toisella
puolella olevat tytöt kertovat,
että irtojäätelöpakastin oli
sulanut edellisen yön aikana. Nyt ei voida myydä irtojäätelöä ennen kuin saadaan
pakastin kuntoon ja uusi erä
jäätelöä. Kassakone viedään
myös huoltoon.
Nuorten kesätyöpaikkoja

haki noin 80 vuosina 1995 –
1998 syntynyttä nuorta. Puolelle heistä voitiin osoittaa
työpaikka yrityksissä ja toinen puoli työllisyys kunnan
eri tehtävissä ja kyläyhdistyksissä.
Nuorille maksetaan 270
euroa 10 työpäivän jaksolta.
Yritykset maksavat kunnalle 165 euroa+ alv. 4H välittää myös työpalvelua kautta
nuorille töitä kuten nurmikon leikkuuta, siivousta, lastenhoitoa, tarjoiluapulaisia
ja olleet mukana myös risusavotassa. Työpalvelun hinta
ostajalle on 17 euroa/h.
Kesäkahvila on avoinna
arkipäivisin kello 10–18 ja
sunnuntaisin klo 12–18.

Vasemmalla on Riina Hongisto ja oikealla Jasmine Saarela. Kuvassa mukana olevat pojat Eemeli Leskelä ja Tommi Pekkala.

Hyvinvointiraitti tuo iloa kaikille
Kaikki ihmiset tarvitsevat yhteyden luontoon ja puutarha voi tarjota ihmiselle tarpeellisen luontokokemuksen.
Hyvinvointitalon pihassa pidettiin keskiviikkona 5.6. istutuspäivä, johon osallistui monien utajärveläisten tahojen
jäseniä.
Yhdistykset ja eri tahot saivat istuttaa istutuslavoihin
omia kasvejaan ja kukkia. Lavoja voi käydä ihailemassa
eä
lk
ky
tutuslavan
is
en
koko kesän ajan Hyvinvointist
la
n
kokiekuu
Päiväkoti Kuk juhämähäkki.
talon pihan laidalla. Mukana
pa
koristaa hieno
oli muiden muassa päiväkotilapsia, vanhuksia, kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia. Projektipäällikkö
Miia Latvala PSK-Aikuisopistolta kertoo, että joukosta näki
välittömästi miten paljon hyvää mieltä tapahtuma toi.
Istutuspäivä liittyy Hyvinvointiraitti-hankkeeseen,
jossa tavoitteena on rakentaa
viihtyisä reitti Seurakuntakeskukselta aina torimakasiinille saakka. Reitin varrelle tulisi
istutuksia, varjoisia istuskelupaikkoja ja muuta hyvinvointiin liittyvää.
Kehitysvammaisten tukiyhdis
tyksen istutuslava.
– Yksi reitin tavoitteista on,
että se motivoisi esimerkiksi ikäihmisiäkin kulkemaan
vaikkapa edes osan matkasta. Kun viihtyisältä penkiltä on näköyhteys seuraavaan
houkuttelevan oloiseen paikkaan, tekee mieli kävellä vielä hitusen eteenpäin, selostaa
Latvala.
Latvala kertoo, että hyvinvointiraitin suunnittelussa suurena toimeenpanijana
Utajärven kunnan hyvinvointivastaava Hannele Karhu.
Valtuustoseminaarissakin hyvinvointiraitille on näytetty
vihreää valoa.
Lisäksi kaksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun
nimmiltä. opiskelijaa tekevät opinnäyästi myös porukan pie
tev
kä
vi
kä
ito
ho
ien
Kukk
tetyönsä raitin maisemasuun-

nitteluun ja vihertöihin liittyen.

Green Care
korostaa yhteistyötä
Hyvinvointipolku ja istutuspäivä ovat molemmat esimerkkejä Green Care –menetelmien
konkreettisesta
toteutumista. Green Care eli
vihreä hoiva tarkoittaa luonnonläheisiä hyvinvointimenetelmiä, joissa korostuvat sosiaalisuus ja yhteistyö.
Tutkimukset
osoittavat,
että luonnonläheisyydellä on
selkeitä rauhoittavia ominaisuuksia, ja siksipä esimerkiksi historiassa monet parantolat rakennettiin vehreään
puutarhaan. Puutarha- ja ratsastusterapia, tai muu eläinavusteinen työ ovat jo Suomessakin tehokkaassa käytössä.
PSK-Aikuisopiston hallinnoima Luonnostaan hyvinvoiva –hanke vie Green Care
–asioita eteenpäin Pohjois-

Pohjanmaan alueella. Hanke
on vahvasti mukana Utajärvellä, esimerkiksi toimintatuokioiden muodossa. Toukokuussa tuokioita vietettiin
mielenterveyskuntoutujien
kanssa ja vanhusten päivä-

toiminnassa puutarhaterapian asiantuntijan Tarja TakalaHotin johdolla. Myös liikunta
kuuluu osana raittiin, ja koulun kentän laidalle tehty urheilupuisto on osa hyvinvointiraittia. JK

Projektipäällikkö Miia Latvala ja opiskelija Tarja Karjalainen ovat mukana Green
Care –henkisessä istutuspäivässä Hyvinvointitalon pihalla.
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Kahvakuulalla kesäkuntoon

Ohjattu treeni on ollut kahdesti viikossa tiistaisin ja
torstaisin. Kuvass torstain 5.6.kahvakuulailijat ohjatussa treenissä.
Utajärvellä jäähallin pihalla on kevään ajan kokoontunut suuri joukko naisia ja
muutama rohkea mies. Oh-

jaajina ovat olleet UU/lentopallojaoston kahvakuulan
koulun käyneet ohjaajat. Jokainen osanottaja on tuonut

oman kahvakuulan mukana
tai lainannut lentopallojaoston tai liikuntatalon kuulia,
jäähallin pihalla on ollut riit-

tävästi tilaa harrastaa. Tähän
ryhmään on ilmoittautunut
kaikkiaan noin kolmekymmentä henkilöä, jotka kaikki

ovat olleet innokkaasti mukana. Ensimmäinen kokoontuminen oli 14.5. ja viimeisen
kerran 20.6. Yleensä paikalla

on ollut parikymmentä henkilöä. Ohjattu treeni on ollut
kahdesti viikossa tiistaisin ja
torstaisin.

Kivimessut palaavat Utajärvelle

Kivi- ja hyvinvointimessut järjestetään Utajärven jäähallilla 17.–18. elokuuta 2013.
Utajärvellä
järjestettiin
90-luvulle saakka Kivimessuja noin kymmenen vuoden ajan ja tapahtuman
takana oleva VIEHE Oulujoki-hankkeen projektipäällikkö Heikki Haverinen kertoo,
että tämä tapahtuma haluttiin taasen herättää henkiin.
Aikaisemmin järjestetyissä kivimessuissa kivi-teema

näkyi enemmän myynnissä
olevien koneiden muodossa.
Haverinen uskoo, että tänä
päivänä alalla korukivipuoli on paremmin edustettuna
ja sama trendi näkyy messuillakin.
Messualueen
toiselle
puolen kantavaksi teemaksi tulee hyvinvointi. Näytteilleasettajiksi
toivotaan

esimerkiksi liikunta- ja vapaa-aikapalveluita tarjoavia
yhdistyksiä ja yrityksiä.
– Meillä on nyt paljon
haasteita näytteilleasettajien
hankinnassa, sillä olemme
aloittaneet
tapahtumajärjestämisen tyhjältä pohjalta.
Nykyisillä alan toimijoilla
ei ole välttämättä muistikuvaa 90-luvulla toimineesta

tapahtumasta, joten kaikille
pitää nyt juurta jaksain selostaa mistä toiminnassamme on kyse, kertoo Haverinen.
Tapahtuman
taustalla
on Rokuan Terveys ja Kuntouttamissäätiön omistama
Humanpolis Oy, jonka tarkoituksena on toimia Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

elinkeinotoiminnan kehittäjänä toimialansa puitteissa.
Yrityksen järjestämä VIEHE
Oulujoki-hanke haluaa herätellä aktiivista toimintaa
Muhoksen, Vaalan ja Utajärven alueella, järjestämällä
asukkaille työpajoja, tapahtumia ja muuta aktiivista toimintaa. JK

Projektipäällikkö Heikki
Haverinen on herättelemässä Kivimessuja takaisin henkiin.

Liikunta arvoonsa Utajärvellä
Utajärvellä on aina osattu
liikkua lihasvoimin sekä hyötyliikuntana että liikunnan
tuoman ilon ja hyvinvoinnin
takia. Edistääkseen kaikenikäisten liikuntaintoa entisestään, Utajärven kunta on
vastikään liittynyt Pyöräilykuntien verkostoon (www.
poljin.fi), jonka päämäärä on
pyöräilyn ja kävelyn merkittävä lisääminen liikennemuotoina ja arkiliikuntana.
Pyöräilykunta-statusta hyödynnetään myös kunnan
markkinoinnissa.
Ensimmäinen Pyöräilykunnan puitteissa järjestämä
tapahtuma oli Utajärven pyöräilyviikko 11.-18. toukokuuta, jonka yhtenä kohokohtana
oli loistavasti sujunut Pyöräl-

lä kouluun –päivä. Kiitos oppilaille reippaasta osallistumisesta!
Pyöräilyviikon aikana alkoi myös kaikille avoin pyörälenkki, jolle lähdetään läpi
kesän Torilta keskiviikkoisin
klo 18.
Parhaillaan työn alla on
pyöräilyreitistön
kehittäminen kuten esim. Kreikasta Pohjois-Norjaan kulkevan
retkipyöräilyreitin EuroVelo 11 tarkka linjaus Utajärven
alueella. Juorkunaan sijoittuvan maastopyöräilyreitti
on suunniteilla, ja Rokualla
on suuri tarve ohjata maastopyöräilyn kasvavat harrastajamäärät omille reiteilleen,
jotta herkkä jäkälä- ja kangasmaasto ei kärsisi. Taajama-

alueella puolestaan painopiste on turvallisten pyöräteiden
ja kevyen liikenteen väylien
verkoston parantaminessa.
Utajärven kunta ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
ovat yhteistyössä laatimassa
kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jolla pyritään
parantamaan kaikkien kuntalaisten liikkumisen turvallisuutta. Suunnittelun aluksi selvitettiin keväänä 2013
kyselyn avulla liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalliset paikat sekä liikennekäyttäytymisessä
ja
–asenteissa esiintyviä ongelmia. Kyselyyn saivat vastata
kaikki kuntalaiset sekä Utajärven seudulla liikkuvat ihmiset, ja myös pyöräilijöillä

ja jalankulkijoilla oli mahdollisuus esittää havaitsemansa epäkohdat suoraan päätöksentekijöille. Kunta ottaa
luonnollisesti edelleen parannusehdotuksia vastaan
muun muassa Utajärven
kunnan nettisivustolla olevan keskustelukanavan kautta. Ehdotuksia on tullutkin ja
ne otetaan huomioon!
Liikenneturvallisuus on
etusijalla myös kunnan ja
Utajärven koulun syksylle suunnittelemassa koululaisten
pyöräilykasvatuksessa
Pyöräilymerkin
opetuspaketin (http://www.
poljin.fi/pyorailymerkki)
pohjalta. Pyöräilymerkki sai
alkunsa ajatuksesta, että uimamaisterin tutkinnon kal-

tainen kansallinen standardi
saataisiin myös liikennekasvatuksen ja pyöräilyn aihepiiriin. Pyöräilymerkki suoritetaan ensimmäisen, toisen
ja kolmannenluokan aikana,
jotta lapsilla olisi mahdollisimman hyvät valmiudet
tulla pyörällä kouluun kolmannen luokan alussa, kuten useimmissa kouluissa on
tapana.
Opetuskokonaisuuteen
kuuluu mm. käytännön ajoharjoittelua, keskustelua sekä
tietoa siitä, kuinka lapsi voi
itsenäisesti säätää pyöränsä oikein ja huolehtia ajopelinsä kunnosta kuten ketjun
rasvaus, renkaiden pumppaus suositusilmanpaineen
mukaan, renkaan paikkaus

Pyöräillä voi yksin tai porukassa. Pyöräily on oivallinen
tapa tutustua ympäristöön. Maisemia ehtii ihan rauhassa
tarkastella ja tuoksut aistia pyöräilyreitin varrella. Kuvan on
ottanut Thomas Virta Kormuntieltä. Kaunista.

ja pyöräilykypärän säätö, esimerkiksi.
Talvipyöräily, liikenneturvallinen pyörä sekä liikennesäännöt ovat niin ikään
oleellinen osa opetusta. Pyöräilyyn liittyvää hyödyllistä
tietoa, sisältäen pyöräilytapahtumia ja korjaus/huoltovinkkejä, laitetaan myös kunnan nettisivuille.
Hapekas helmikuu- projektin ja kuntalaisille alennettuun hintaan myytävien uintilippujen suuri suosio on
osoitus siitä, että kiinnostusta oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on yllin kyllin. Ei
muuta kuin yksin tai kaverin
kanssa liikkumaan Utajärven
kauniissa kesämaisemissa!

Thomas Virta
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Maalämpöä maapiiristä tai porakaivosta,
Uusia vaihtoehtoja mietitään, kun vanha kattila menee vaihtoon
Lämmitysjärjestelmän muuttaminen uudelle polttoaineelle tulee mietittäväksi siinä vaiheessa, kun kattilan
elinkaari lähestyy loppuaan.
Öljyn hinta on kaksinkertaistunut muutaman viime vuoden aikana ja se on muutenkin poissuljettu vaihtoehto.
Puu on ollut kotimainen
ja perinteinen lämmitysaine,
jota on takavuosina voinut

saada melko edullisesti, kun
on itse katkonut ja pinonnut
rankoja. Rankojen saanti on
entistä vaikeampaa, ellei ole
omaa metsää. Koivutkin kelpaavat sellukattilaan ja monitoimikoneet ottavat puun entistä tarkempaan. Latvuksia
jää vähemmän ja pienet rangat menevät hakkeeksi. Puulämmitys vaatii paljon työtä vielä senkin jälkeen, kun

puut ovat sopivan mittaisina halkoina tantereella. Klapit pitää pinota kuivumaan
ja siirtää varastoon ja ulkovarastosta ne on edelleen
pienemmissä erissä siirrettävä pannuhuoneen lähivarastoon. Päivittäin on tuli sytytettävä kattilaan ja tuhkiakin
tulee. Monelle isännälle ja
emännälle halonteko omasta metsästä on yhteinen mu-

kava harrastus, jonka avulla
pidetään kuntoa yllä. Tilanne on toinen, jos halot joutuu
ostamaan tai teettämään vieraalla. Valmis klapi maksaa
50–60 euroa/m3. Turve on
halpaa, mutta sekin työllistää
ympäri vuoden. Pelletti-lämmitystä markkinoitiin jossain
vaiheessa edullisena, mutta
enää ei uusia pellettikattiloita asenneta.

Maalajilla merkitystä
maapiirissä
Joku haastateltavista maalämmön käyttäjistä mainitsi, että maapiirin asentaminen suomaahan on kaikkein
edullisinta, mutta toiseksi
parasta on kostea savimaa.
Huonoin tilanne on hiekkaisilla kankailla, jossa maapiiri
voidaan joutua upottamaan

syvemmälle.
Savimaassa
riittää, kun putki upotetaan
noin 1,2–1,4 metrin syvyyteen. Joku toimittajista oli sitä
mieltä että hiekkamaan kyseessä ollen maapiirin pituudella voidaan kompensoida
maan laatua.

Avaimet käteen tarjous neljältä toimittajalta
Myyntimiehet kävivät tutustumassa kohteen nykytilanteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Keskustelua käytiin
sekä maapiiristä että porakaivosta.
Tarjoukset jätettiin maapiirin mukaan. Kyseessä on
puurakenteinen omakotitalo, joka on tehty 1981 ja jossa on 120 m2 lämmintä tilaa.
Puukattila on alkuperäinen,
varaaja uusittu noin kymmen
vuotta sitten, 700 litraa. Seinille asennetut patterit ovat
yksilehtiset ja olohuoneen
patteri hieman alimitoitettu.
Tämä talo, johon tarjoukset pyydettiin, on 5000 m2:n

tontilla, jossa on ensin noin
puolimetrinen ruokamultaja hiesukerros ja sen alla savi.
Peruskallion ei pitäisi myöskään olla kymmenien metrien syvällä, jos porakaivoon
päättäisin vaihtaa.

Kaikki rakentuu
pumpun ympärille
Lämpönen Finland Oy tarjoaa saksalaista Vaillant VWs
8 Geotherm pumppua, jossa on kymmenen vuoden takuu kompressorille. Suomen
Maalämpö Oy tarjoaa saksalaista Stiebel Eltron WPC 5
maalämpöpumppua, jossa
kolmen vuoden täystakuu ja

seitsemän vuoden kompressoritakuu. LVI Eilola Oy tarjoaa ruotsalaista IVT HE C7
maalämpöpumppua.
Lämpöykkönen
tarjoaa
saksalaista Viessman maalämpöpumppua, teho 5,9
kW. Useamman vuoden
täystakuu löytyy kaikkiin
merkkeihin. Kaikkiin pumppukaappeihin laitetaan noin
170-180 litran varaaja käyttövettä varten.
Sähköä tarvitaan pumpun käyttämiseen. Puhuttiin
osatehoisesta ja täystehoisesta pumpusta. Ymmärsin, että
pumppua ei kannata ylimitoittaa, koska liian suurek-

si mitoitettu pumppu syö
enemmän sähköä. Hyötysuhde on parempi pienemmällä pumpulla. Kompressorin
käynnistys vie suhteessa eniten sähköä. Toimittajilla on
vähän eri käytäntöjä tai suosituksia esim. keruuputkien
asentajasta. Joku tuo putket
tontille ja esittää, että tulee
edullisemmaksi, jos tilaaja
hankkii kaivurin. Jollakin toimittajalla on kaivonporauskone itsellä ja joku käyttää
alihankkijaa.
Vanhojen patterien huuhtelu ja järjestelmän säätö sisällytettiin johonkin tarjoukseen. Jälkiseuranta ja

vuosihuolto kuuluivat useimmissa tarjouksissa mukaan.

Porakaivo oli
toimittajien suosikki
Moni toimittajista esitti ensisijaisena vaihtoehtona porakaivoa, vaikka se on hieman
kalliimpi vaihtoehto. Porakaivo säästää pihaistutukset
ja routaeristyksiä ei tarvitse
tehdä esim. teiden kohdalla.
Hintaeroa kaventamaan tulee myös verotuksessa saatava kotitalousvähennys.
Porakaivossa työn osuus
on noin 1000 euroa suurempi kuin maapiirin asennustyöt. Verotukseen haettavan

kotitalousvähennyksen jälkeen hintaeroa laskelmissa
jäi noin 1000 euroa. Maapiirin pituus vaihteli 400 – 500
metrin välillä. Entinen puukattila poistetaan, mutta varaaja voidaan jättää puskurivaraajaksi.
Saadut tarjoukset maapiiristä olivat haarukassa 14 000
-15 000 euroa. Pieniä eroja
tarjousten sisällössä oli, mutta ei kovin oleellisia eroja. Jokaisella toimittajalla on oma
pumppumerkki.
Saksalaisia tai ruotsalaisia pumppuja
ovat kaikki.

Ruokaralli Utajärvellä
Utajärven etapilta 14.6. kerättiin ennätyksellinen määrä nimiä lähiruokavetoomukseen

Viesti lähteen tervaveneessä Utaselta kohti Muhosta.

Ruokarallin nimellä kulkeva
vetoomus paikallisen ruuan
puolesta kulki Pohjois-Pohjanmaalla 10.-15.6.2013 vetoomusta kuljetettiin kahta
reittiä eli Kuusamosta ja Pyhäjärveltä lähtien Ouluun.
Utajärven kunnan alueella
ralli pysähtyi ensin kyläetapilla Sanginkylällä ja sieltä
Maija Koistinen tyttärineen
toi viestikapulan pikkupäälärissä keskustaan torille.
Utajärven 4H-yhdistys oli
järjestänyt pientä ohjelmaa
ja Tervareitin toimittaja Jari
Riekki juonsi lähiruoka-ai-

heisen paneelikeskustelun,
jossa olivat mukana Kinnusen Myllystä Aarne Kinnunen (kuvassa keskellä), Pottumieheltä Jukka Juntunen
(oikealla), sekä Lerkan emolehmätilalta Jukka Piirala.
Torilla oli tarjolla Ari Pöntiön varrassikaa paikallisine
lisukkeineen. Lasten kesäkerho vieraili tapahtumassa ja
tutustuivat juuri alkaneeseen
4H:n lähiruoka-hankkeeseen
Läheltä Lautaselle. Sateisesta
säästä huolimatta Utajärven
etapilta kerättiin ennätyksellinen määrä nimiä Ruokaral-

lin vetoomukseen lähiruuan puolesta. Vetoomus jatkoi
matkaa Utajärven kunnan
veneessä tervasoudun mukana Muhokselle, josta se jat-

kaa kohti Oulun päätapahtumaa. Oulussa vetoomus
luovutetaan päättäjille, jotka
voivat viedä lähiruoka-asiaa
eteenpäin.

Mirja Nikula allekirjoittaa vetoomuksen.

Sadevaatteeseen pukeutuneet
kesäkerholaiset vierailivat Ruokarallin tapahtumassa torilla ja
saivat maistaa Remu-sikaa.

Lähiruokapaneeli.
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harvemmin vedestä
Maalämpöön vaihtaneet ovat tyytyväisiä
Kyselin käyttäjien kokemuksia maalämmöstä niiltä, jotka ovat viime vuosina vaihtaneet maalämmölle. Samalla
kyselin perusteita, miksi he
olivat valinneet juuri maalämmön. Erilaisista lähtökohdista ja erilaisin tavoittein on
muututtu maalämpöön.
Talot ovat eri-ikäisiä ja
kaikissa ovat olleet seinälle asennetut vanhat patterit.
Joku on niitä uusinut, joku
osittain, mutta useampi jatkaa entisillä pattereilla. Osa
on ottanut avaimet käteen
toimituksen ja osa hommannut itse tarvikkeet ja kaveripiirin asiantuntijoita apuna
käyttäen saanut toimivan kokonaisuuden.

Tuulikki HaatajaEnkenbergin kodista puukattila
poistettiin ja tilalle Tuulikki hankki punaisen puuhellan.

Tuulikki HaatajaEnkenbergin talossa
Talossa oli aikaisemmin puulämmitys ja sähkövastus.
Talo on v.1938 rakennettu,
2-kerroksinen puutalo, jossa
120 m2 asuntopinta-alaa ja 30
vuotta vanha puukattila sekä
iso 2400 litran varaaja.
Polttopuiden
hommaaminen oli työlästä. Jonkun
verran käytettiin sähkövastusta aikaisemmin päällä.
Talo vaihdettiin 2 vuotta sitten maalämmölle, tehtiin 171
metrin porakaivo ja uusi pieni vesivaraaja. Toimitus oli
avaimet käteen. Aikaisemmin sähköä kului noin 10 000
kWh, nyt ehkä pari tuhatta

kilowattia enemmän. Lämpö
on tasainen, eikä mitään ongelmia ole ollut.

Mikko Kemilä
vaihtoi Tyynelään
maalämmön
Tyynelä
on
rakennettu
1950-luvulla. Se on kolmikerroksinen talo, jossa on
kolmen perheen asunto ja
lämmintä tilaa noin 450 m2.
Talossa on ollut halko- ja
koksilämmitys, öljylämmitys
ja kaukolämmitys ja taas öljy
ja syksyllä 2011 on vaihdettu maalämpöön. Tyynelässä porattiin kaksi kaivoa 198
metrin syvyyteen, 12 metriä
savea, loppu kalliota. Pumppu on 17 kW:n ruotsalainen
Nibe. Varaaja 500 litraa.
Talonomistaja
hommasi itse tarvikkeet ja paikalliset toimijat tekivät kaivon ja
asensivat pumpun ym. Tila
oli pieni pumpulle, mutta
saatiin juuri ja juuri mahtumaan. Lämmityskustannukset tippuivat puoleen. Viidessä vuodessa investointi
maksaa itsensä.

Pertti Lahtisen talo
hiekkakankaalla
Ahmasjärven rannalla, Rokuan hiekkakankaalla on vuonna 1951 hirrestä tehty talo,
johon tehty täysremontti v.
1986. Talossa on lämmintä
pinta-alaa 180 m2 ja sitä lämmitettiin aikaisemmin puulla.
Pertti Lahtinen kyllästyi
puulämmityksen
työmäärään ja sitovuuteen.
- Kun en enää voi pyytää
isää huolehtimaan lämmityksestä silloin, kun itse ei voi
olla paikan päällä. Joka aamu
ennen töihin lähtöä ja illalla viimeksi piti muistaa lämmitys.

1938 rakennettu, Myllytien päässä olevassa Tuulikki Haataja-Enkenbergin talossa oli
aikaisemmin puulämmitys ja sähkövastus. Taloon vaihdettiin kaksi vuotta sitten maalämmölle ja tehtiin 171 metrin porakaivo sekä uusi pieni vesivaraaja.
- Monivuotinen haaveeni
toteutui, kun marraskuussa
2012 vaihdoin maalämpöön.
Rokualla on hiekkamaata ja
maapiirit (2 x 300 m) upotettiin kahden metrin syvyyteen.
Omistaja itse hankki tarvikkeet, pumppu on Nibe
10 kW. Tarkoituksella ylimitoitettiin pumppu ajatellen
mahdollista lisärakentamista. Sukulaismies kaivoi maapiirin maahan ja tutut asentajat tekivät muut työt.

Ahti Karppinen
vaihtoi turpeesta
maalämpöön
Karppisen perheen talo on v.
1982 rakennettu ja siinä on
120 m2 asuntopinta-alaa. Aikaisemmin taloa lämmitettiin
turpeella, joka oli varmasti halvempi lämmitysmuoto,
mutta sen kanssa täytyi olla
huolella.
Turve ostettiin Vapolta ja
se ajettiin omalla traktorilla kotiin varastoon. Kulutus
oli 14–15 m3 vuodessa. Kattilan sytytys tehtiin puilla ja
yhdeksän sangollista turvet-

Porakaivon sisälle vienti on suojattu pienellä kotelolla.
ta kului yhdellä lämmityskerralla. Tuhkat piti poistaa
jokaisen lämmityskerran jälkeen. Talossa oli alkuperäinen 1500 litran varaaja ja sen
ikä alkoi pelottaa.
Ahti Karppinen kertoi selvittäneensä myös Fortumilta jokeen upotettavaa putkistoa, johon luvan olisi saanut,
mutta toimittaja ei uskaltanut
antaa takuita sellaisesta.
Tontin pinta-ala on 2500
m2, joten porakaivo jäi ainoaksi vaihtoehdoksi. Tehtiin
yksi kaivo, jonka syvyys on
129 metriä ja siitä on 21 metriä suojaputkessa. Pumppu
on saksalainen Stiebel Eltron
ja varaaja 170 litran, joka on
pumpun yhteydessä. Muuta varaajaa ei ole ja vesi on
riittänyt. Vanhat patterit jäivät, mutta olohuoneeseen
vaihdettiin isompi patteri viime talvena. Vanhat patterit
huuhdeltiin. Kokonaissähkölasku on ollut talvella 150
euroa kuukaudessa ja kesällä
80–90 euroa.

Tarmo Väisänen
selvitti monia
vaihtoehtoja

Mikko Kemilän omistama Tyynelän talo on rakennettu 1950-luvulla, siinä on kolme huoneistoa.

Väisäsen talo on rakennettu
vuonna 1962 ja lämmintä tilaa on 140 m2. Aikaisemmin
talossa oli ollut vesikiertolämmitys halkopuukattilalla
ilman varaajaa vuoteen 1989,
jolloin laitettiin väliaikainen
öljylämmitys. Maalämmitys
asennettiin lokakuussa 2012.

Keskitetyn lämpökeskuksen kustannuksia lisäsivät
lämmönsiirtokustannukset,
kun lämmitettävät rakennukset ovat melko etäällä toisistaan. Tavoitteena oli, että
lämmityksessä työmäärä ei
saa lisääntyä. Monia vaihtoehtoja selvitettiin ulkomaita
myöten, haketta, biokaasua
ja puukaasulaitosta. Biokaasussa todettiin joitain epävarmuustekijöitä. Laskettiin
hakkeen kustannuksia.
Tarmo Väisänen toteaa,
että vaikka hakkeen ostaisi
urakoitsijalta sen siirtokustannukset ja nuohoustyö jäävät itselle.
-Veljellä on ollut maalämpö jo yli kymmenen vuotta.
Kilpailutimme neljä toimittajaa. Teimme yhden kaivon
200 metrin syvyyteen, 13
metrin päässä oli jo louhikkoa, mutta 30 metriä putkitettiin. Erillinen 150 litran varaaja on uusi, ja IVT 10 kW
pumppu. Asennus kävi nopeasti ja kivuttomasti. Olemme tyytyväisiä.
Väisäsillä on se käsitys,
että viiden vuoden aikana
maalämmitys maksaa itsensä.
Uuteen navettaan tulee toinen
”maa” lämpöjärjestelmä, jossa
lämpö otetaan talteen lietelannasta ja maidosta.

Anna-Liisa
Valtanen
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Kalastus on kaikenikäisille hyvä harrastus
Valtion kalastuskortti
on ensin hankittava
Onkiminen ja pilkkiminen
ovat jokaiselle kuuluvia yleiskalastusoikeuksia eli maksuttomia kalastusmuotoja. Yhdellä vavalla kalastaminen
on maksutonta alle 18 -vuotiaille ja 65 täyttäneille.
Viehekalastukseen 18–64
-vuotias tarvitsee joko läänikohtaisen viehekalastusluvan tai kalaveden omistajan
luvan. Muihin kalastustapoihin kuten verkko-, koukkuja rysäkalastukseen tarvitaan
aina kalaveden omistajan luvan. Kalastuksen hoitomaksun eli kalastuskortin valtio

määrää kaikille 18–64-vuotiaille, jos halutaan kalastaa
muulla kuin mato-ongella
tai pilkillä. Viehekalastusta,
heittokalastusta, uistelua tai
vastaavaa saa yhdellä vavalla harrastaa kaikilla läänin
vesialueilla, kun lunastaa 22
euroa/vuosi maksavan kalastuskortin ja 29 euroa/vuosi maksavan läänikohtaisen
viehekalastusluvan valtiolta. Useammalla kuin yhdellä vavalla kalastavan tulee
kalastuskortin lisäksi hankkia vesialueen omistajan lupa
maksamalla pyydysmaksu.

Näkymä Oulujoelta Utasen voimalaitokselta.

Kalakantoja monipuolistetaan
istuttamalla arvokaloja
Valtion perimistä lupamaksuista osa palautuu kalastuskunnille ja niillä rahoilla
istutetaan kaloja tai kalanpoikasia. Istutuksia tehdään
useimpien osakaskuntien vesillä joka kesä tai monta kertaa kesässä. Istutettavia arvokaloja ovat kirjolohi, harjus,
taimen, merilohi ja kuhaa ja
siikaa.

Osakaskunnan pyydysluvista saamat tulot käytetään pääsääntöisesti arvokalojen istutuksiin. Fortumilla
on hoidettavaan velvoiteistutuksia Oulujoella ja muutamat osakaskunnat saavat Vapolta pienen rahasumman tai
sopimuksen mukaisen kilomäärän istutuskaloja.
Utosjokeen on istutettu

runsaasti merilohen poikasia,
joiden oletetaan 4 -vuotiaina
lähtevän Oulujokea alaspäin.
Kalakantojen ylläpitoon liittyy myös Utosjoen koskien
kiveäminen sellaisiksi kuin
ne olivat ennen uittoväylien
perkkaamista, kiveämättä on
vielä 13 koskea. Oulujoessa
Utasen voimalaitoksen alapuolella Pohjoispuolella on

kolmen hehtaarin alue, jossa
kalastus on kokonaan kielletty. Tavallisesti on lyhyt rauhoitusaika juuri istutuksen
jälkeen. Erityiskalastusalueilla pyyntikokoista kalaa istutetaan useammin ja niillä on
omat pelisääntönsä ja päivittäiset saaliskiintiöt.

Hauki ei syö särkeä, jos taimenta on saatavissa
Utajärven kalavedenosakaskunnan esimies Veikko Piirala luettelee pitkä rimpsun
sirpaleisen Oulujoen uomia
ja altaita, jotka kuuluvat kalastuskunnalle:
Utajärven
Pohjoispuoli, Utajärven Eteläpuoli, Utasen alakanava,
Kemilän allas, Merilän allas
ja Roinilan allas on kauneuskanava ja kartassa näyttäisi olevan vielä Putaanjoki ja
Pappilan pudas.
Utasella Utajärven kalastuskunnan vesialue ulottuu
voimalaitoksen yläpuolelle.
Kettulan kohdalla alkaa Niskan jakokunnan vesialue.
Utosjoesta pari ensimmäistä

koskea on Utajärven osakaskunnan aluetta sekä Kivijärvi
ja Kivioja sekä Poikajoki. Uistinlupa maksaa kymmenen
euroa, pitkäsiima kaksi euroa
ja iskukoukku yhden euron.
Verkkolupa on kolme euroa/
kaksi verkkoa perhettä kohden. Katiska on kolme euroa
ja katiskoita saa olla vaikka
kuinka paljon. - Pyydyksessä
tulee olla kalastajan nimi ja
yhteystiedot Piirala muistuttaa ja toteaa vielä, että hauki
ei syö särkeä, jos taimenta on
saatavissa.
Oulujoen
Eteläpuolen
kauneuskanavan äärellä asuvana hän tietää kertoo, että

Veikko Piirala, Utajärven kalaveden osakaskunnan esimies kotirannassa.
uoma kuhisee haukia.
- Kemilän altaalla kuulu-

vat saavan myös kuhaa, hän
jatkaa.

Rokualla virvelöinti onnistuu ilman venettä

Roni Juntunen on saanut ongella pikkusärjen Kemilän altaasta eli uimarannalta.

Osakaskuntien pyydysyksikkömaksuissa vaihtelua
Yleensä
pyydyskohtaiset
kausimaksut ovat muutaman euron luokkaa. Erikseen
ovat virkistysalueilla kuten
esimerkiksi Valkeisella myytävät kalastusluvat, koska
sinne on istutettu pyyntikokoisia arvokaloja.
Verkoilla tai katiskoilla
pyydettäessä tulee aina lunastaa kalastusalueen omistajalta pyydysmerkit, joihin
tulee kirjoittaa pyydyksen
omistajan yhteystiedot. Ku-

kin osakaskunta päättää itsenäisesti erilaisten pyydysten
yksikkömaksuista ja maksujen porrastuksesta osakkaiden, kylällä vakituisesti
asuvien, mökkiläisten, mökkiläisten vieraiden ja liikkuvien turistien osalta. Näissä
löytyy melkoinen kirjo, mutta katiskalla saa pyytää melko vapaasti, koska sen avulla
toivotaan särkien muiden vähempiarvoisten kalojen vähenevän.

Sotkan ja Ahmasten kalastuskunnat ovat perustaneet Rokuan kalastusyhtymän, jonka
esimiehenä toimii Ahmasjärven osakaskunnan esimies
Jouni Kiviharju. Kiviharju
kertoo, että Rokualla on kaksi
hoitojärveä, joissa myös onkiminen on kielletty.
Ne ovat Saarinen ja Vaulujärvi, joihin istutetaan taimenta ja harjusta. Päivälupa
niihin maksaa 10 euroa, viikkolupa 20 euroa ja vuosilupa
40 euroa. Näissä ei saa pyytää verkoilla tai muilla seisovilla pyydyksillä. Muilla
Rokuan järvillä saa pyytää
verkoilla, 10 eurolla saa laittaa kolme verkkoa. Ahveroinen on kokonaan Kuntokeskuksen omistuksessa ja sillä
on omat säännöt, mutta muilla Rokuan järvillä saa onkia,
pilkkiä ja uistella, eikä saalismäärää ole rajattu.
Rokuan järvien rannoilla
ei ole rakennettuja veneen-

Näkymä Syväjärvelle Rokualla.
laskupaikkoja, mutta useimpien järvien rannat ovat kovaa maata ja järvet syviä,
joten rannalta onkiminen onnistuu. Tulijärvi on kalainen
järvi: isoja haukia ja ahve-

nia on paljon. Ahmasjärvellä
myydään mökkiläisille verkkolupa samalla hinnalla kuin
osakkaille ja kappalemäärässä ei ole rajoituksia. Ahmasjärvellä ei rannalta uistelu

onnistu. Veneenlaskupaikkoja on tehty. Ahmasjärvi on
myös haukijärvi ja kalastusalueen esimies Jouni Kiviharju kertoo, että siellä on nykyään kalastajista puutetta.
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Utajärveltä löytyy monentyyppisiä kalavesiä
Sotkajärvellä myydään
kiinteistökohtaisia lupia
– katiskaa saa pitää vapaasti
Sotkajärven-Pyhänsivun kalastuskunnan esimies Pentti
Rikkola kertoo, että sotkalaisten vesialue ulottuu Oulujoessa Pällin voimalaitoksen
alapuolelle noin kaksi kilometriä ja toisessa suunnassa
Saviniemen siltaan saakka,
josta alkaa Utajärven kalaveden osakaskunnan alue.
Sotkalaiset
omistavat
myös Rokualla vesialueita.
Pienempi osa Rokuan järvien
vesialueista kuuluu Ahmaksen kalastusalueelle. Sotka-

järvellä on veneenlaskupaikkoja. Sotkajärvessä saa pitää
katiskaa vapaasti, koska sillä
vähennetään roskakalaa.
Eniten myydään kiinteistökohtaisia 20 euron kalastuslupia. Kiinteistönomistajalla ei tarvitse olla oikeutta
vesialueisiin. Kiinteistöluvalla saa kalastaa myös taloon
tai lomamökkiin tulevat vieraat. Sotkalla ei ole rauhoitettuja tai kalastuskiellossa olevia alueita.

Sanginkylän kalavesillä
Sanginkylän kalaveden osakaskunnan kalastuksenvalvoja Aappo Juntunen kertoo,
että sankilaisten vesialueita ovat Valkeinen, Sanginjärvi, Kiiminkijoki, Utosjoki.
Sanginjärvellä Ely-keskus on
suorittanut koekalastuksia
ja todennut kalalajien koostumuksen olevan hyvä, kun
roskakalaa eli särkeä on noin
35 % (raja 60 %).
Valkeisella Veikko Perätalo

istuttaa pyyntikokoista kalaa, muun muassa kirjolohia, ja saa periä lupamaksut.
Sangin kalastuskunta myy lisävapoja 20 euroa/vuosi/5
vapaa. Istutuskalojen saaliskiintiö Sanginjärvellä on viisi
kalaa/vrk/henkilö. Luvista
on enemmän tietoa Valkeisen kodalla ja iltapäivisin on
myös kioski auki ja Veikko
paikalla.

Niskan riippusillalta on kalastaminen kielletty.

Plaanarin ja tahnapallon käyttö ja Riippusillalta virvelöinti kielletty
Niskan
osakakaskunnan
edustaja Paavo Kurttila kertoo, että riippusillalla kalastajien siimat eivät kestä ja kalojen leukapielet vioittuvat,
kun ne tippuvat koukusta.
Plaanarin käyttö on kielletty.

Tahnapallon käyttö myös on
kielletty. Oulujoessa Niskan
vesialue alkaa muutama kilometri Utasen voimalaitoksen
yläpuolelta ja se jatkuu jokea
ylävirtaan Vaalan puolella
Oulujärvelle saakka. Oulujo-

ella Nuojuan virkistyskalastusalueella on omat pelisäännöt. Petäjäkoski on kaikelta
kalastukselta kielletty. Myös
muita vesialueita Niskan osakaskunnalla on. Pyydysmaksut ovat jokseenkin samaa

tasoa kuin muilla osakaskunnilla. Osakkaan viehelupa 11
euroa/kaksi vapaa, maksimi
on neljä vapaa veneessä.

Kalastuksenvalvojien velvoitteet
Osakaskunnan on huolehdittava myös kalastuksen valvonnasta.
Osakaskunnalla
täytyy olla osakas tai muu
henkilö, joka on saanut Elykeskuksen hyväksynnän kalastuksen valvojaksi ja lisäksi
valtuutus kalastusalueelta tai
osakaskunnalta. Kalastuksen
valvojan tulee tehdä kalastuksen valvontapöytäkirjat,
jotka vuoden lopussa toimitetaan Ely-keskukseen.
Aappo Juntunen kertoo
kalastuksen valvonnan uusista säännöistä. Valvojan tulee antaa huomautus, jos katiskasta tai verkosta puuttuu

merkki. Jos kalastajalta puuttuu valtionkalastuskortti, siitä on tehtävä ilmoitus poliisiviranomaiselle, jonka tehtävä
on määrää sakko. Kalastuksen valvojat on kurssitettu ja
sen jälkeen täytyy vielä läpäistä tentti, niin saa toimivaltuudet. Valvojat toimivat
virkavastuulla.
Kalastuksen valvojilla annetaan liivi ja lippalakki, joissa lukee
kalastuksenvalvoja. Pyydysten merkitsemiseen on tullut
uusia vaatimuksia. Pyydysmerkkiin on laitettava omistajan yhteystiedot.

Tilajoki laskee Kiiminkijokeen Särkijärvellä lähellä Kurimonkoskea.

Kiiminkijoen kalastusalueella on yhteisviehelupa

Aappo Juntunen, Sanginkylän kalaveden osakaskunnan kalastuksen valvoja.

170 kilometriä pitkä Kiiminkijoki on rakentamaton joki,
jossa on noin 70 koskea ja
niissä 10 erityistä koskikalastusaluetta, niistä Kurimonkoski on Utajärven kunnan
alueella.
Luontaisesti Kiiminkijoessa on hyvä harjuskanta, mutta kalakantaa on elvytetty
istuttamalla merilohen ja meritaimenen poikasia. Läänikohtainen viehekalastusmaksu ei oikeuta kalastamaan
Kiiminkijoessa. Yhteisviehe-

lupa maksaa 10 euroa/vuorokausi, 20 euroa viikko, 45
euroa kausi (31.12. asti). Perheluvan hinta on kaksinkertainen. Alle 12 -vuotias
ilmaiseksi. Lisätietoa Kiiminkijoen kalastusasioista saa internetistä: www.kiiminkijoki.
fi. Kiiminkijoen kalastusalue
on kieltänyt lohen ja taimenen verkkokalastuksen.
Juorkunan kalastuskunnan esimies Lasse Mikkonen
kertoo, että heillä päävesialue
on Kiiminkijoki, Torvenjärvi,

Hamarijärvi, Hakonen, puolet Kaihlasta muun muassa.
Turistilupia myydään kuuden euron hintaan/2 uistinta, kolme pyydystä, 12 euroa
kausilupa, kolme pyydystä.
Osakkaille, mökkiläisille ja
kyläläisille vastaavasti myydään kolmella eurolla luvat
kuudelle pyydykselle.
Kiiminkijokeen laskeva
Tilajoki on vuokrattu Särkijärven kalastuskunnalle. Tilajoki on sopiva perhokalastukselle, siinä on etenkin

harjusta, mutta myös taimenta. Särkijärven kalastuskunnalle kuuluvia vesialueita on
Särkijärvi, Keskilampi, Alalampi, Säynäjä, Leppilampi
ja muita pieniä jokia tai lampia. Luvan hinta verkolle tai
katiskalle on viisi euroa, jolla saa kolme pyydysmerkkiä.
Merkin hinta on sama osakkaille, kylällä vakituisesti
asuville ja mökkiläisille. Uistinlupa on 15 euroa kausi tai
viisi euroa vuorokausi.
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9Lives

Utajärven ensihoitoyksikön toinen työpari: lähihoitaja Josefina Perkiömäki Jyväskylästä ja sairaanhoitaja Elina Kärkä Kuhmosta. Työntekijöillä on päivystysasunto Utajärvellä.
Tammikuussa
ensihoidon
järjestämisvastuu siirtyi kunnilta
sairaanhoitopiirille.
Utajärven, Vaalan ja Muhoksen alueella kilpailutuksen
voitti 9Lives sairaankuljetuskonserni, joka on toiminut
vuodesta 1989 ympäri Suomen, nykyisin 30 toimipisteessä.
Vaalassa 31 vuotta ambulanssia ajanut erikoissairaanhoitaja Pentti Kemppainen

2013

toimii nyt Utajärven ja Vaalan yksiköiden esimiehenä.
Hyvänä uudistuksena hän
kokee sen, että nyt käytetään
lähimmän auton periaatetta,
eivätkä kuntarajat enää rajoita ambulanssien kulkemista.
9Livesin ambulanssi päivystää Utajärven terveyskeskuksessa arkisin virkaaikaan, jonka ulkopuolella
akuuttihoito on ambulanssin
vastuulla, ja henkilökunta on

15 minuutin sisällä valmis liikenteeseen.
Kemppaisen mukaan uudella palveluntarjoajalla on
samat mahdollisuudet tarjota
hyvää palvelua, kuin aikaisemmillakin tahoilla, mutta
yksiköiden varustelu- ja valmiustasoja päätettäessä säästettiin väärässä paikassa. Lisäksi kilpailutusjärjestelmä
on todella raaka aikaisempia
pienyrittäjiä kohtaan. Utajär-

vastaa Utajärvellä
ensihoidosta
vellä sairaankuljetusta hoitanut Ahokas jäi myös uudistusten jalkoihin.
Nykyisin Vaalassa ja Utajärvellä toimii kummassakin
yksi 9Livesin perustason ambulanssiyksikkö. Lähin hoitotason yksikkö toimii Muhoksella. Hoitotason autoissa
on oltava paremmin koulutettua henkilökuntaa, enemmän laitteita ja lisäksi lääkerepertuaari on kattavampi.
– Meidän alueellamme välimatkat ovat pitkät, ja potilaalla tulee usein paljon odottelua ja matkustamista. Sen

vuoksi olisi tärkeää pystyä
jo ambulanssissa hoitamaan
paremmin ja helpottamaan
asiakkaan oloa. Poliittisessa
päätöksenteossa ei ollut käsitystä siitä mihin raha menee.
Säästöjä ajateltaessa hoitotaso kärsii, vaikka lopulta uudessa mallissa kustannukset
nousivat, Kemppainen arvioi.
Kemppainen tähdentää,
ettei palvelutason heikkenemisellä ole tekemistä 9Livesin kanssa, vaan palvelun
tilaajan antamilla pelimerkeillä. Lisäksi Kemppainen

nostaa esille asian, jota tähän hätään ei rahalla voi ratkaista: työvoimapula. Pohjanmaalta puuttuu yli sata
hoitotason ihmistä ja rekrytointia hankaloittaa vielä se,
ettei ensihoitoa tarjoavan tahon sopimusta ole jatkettu
vielä vuoden loppua pidemmälle.
Kiitosta 9Lives saa Kemppaiselta erinomaisesta omavalvontajärjestelmästä.
Konserni järjestää työntekijöilleen oma-aloitteisesti lisäkoulutusohjelmia. JK

Ole kaukaa viisas – laita opasteet kuntoon!
Ikinä ei tiedä mitä voi sattua ja siksi kannattaa olla kaukaa viisas. Erityisesti syrjäkylillä asuvien tulisi kiinnittää huomiota asuinpaikkansa selkeään merkitsemiseen.
- Varsinkin yksittäiset talot, pitkien ja
haarautuvien metsäteiden päässä ovat joskus hankalia löytää. Ambulanssin eksyessä
saatetaan hukata tärkeitä minuutteja. Joskus on jouduttu etsimään reittiä katsomalla, missä näyttäisi olevan tuoreimmat ren-

kaan jäljet. Talon ja reitin merkitseminen ei
ole iso kustannus, mutta saattaa joskus pelastaa hengen, Kemppainen huolehtii.
Kemppaisen mukaan kuntienkin rakennuksien merkinnöissä on joskus toivomisen varaa. Ambulanssin lisäksi palokunta,
poliisi tai vaikkapa jopa omat vieraat hyötyvät selkeistä merkinnöistä. Opasteiden
kuntoon laittaminen on kaukoviisautta. JK

Hökötyksen avulla kuntokin kohenee
– Hökötykseksi minä olen
tämän ristinyt. Hyvin opin
käyttämään kun pelaahan
minulla yläpää ja näytettiin
miten tämä toimii.
Näin kertoo Aino Kamula,

joka on yksi Utajärven kotipalvelua saavista asukkaista,
jotka pääsivät mukaan pilottihankkeeseen kokeilemaan
uutta
kuvapuhelin-systeemiä. Kuvapuhelinta testataan

kotihoidon
lisäpalveluna,
eikä sillä pyritä korvaamaan
mitään kontaktipalvelua. Viidentoista vanhuksen ryhmää
on opastettu hyvin yksinkertaistetun järjestelmän käytös-

sä ja Ritva Leinosen mukaan
kaikki ovat oppineet hyvin,
eikä kukaan ole lyönyt hanskoja tiskiin.
– Systeemi on tehty helpoksi, eikä asiakkaan tarvitse huolehtia kuin että virrat
ovat päällä, niin voimme ottaa yhteyttä. Tämän sukupolven ihmisillä ei välttämättä ole edes ollut tietokoneita,
ja silti kaikki ovat oppineet
käyttämään. Toisille ei ole
tarvinnut kuin kerran näyttää, ja muutamille olen tehnyt kirjallisia ohjeita ja muistilappuja, Leinonen selostaa.

Juttuseuraa
porinapiireistä

Ritva Leinonen kyselee Aino Kamulan kuulumisia videopuhelimen eli ”hökötyksen”
välityksellä.

Pakurikääpä
Pakurikäävän rohdoskäytön
historia ulottuu satojen vuosien taakse eri puolilla maapalloa. Sotavuosina pakurikäävästä tehtiin Suomessa
kahvin korviketta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että
pakurikääpä sisältää paljon
antioksidantteja ja muita hy-

vinvointia lisääviä aineita.
Puun kyljestä irrotettu pahka voidaan säilöä joko kuivattamalla tai pakastamalla.
Pakurikääpätee antaa voimaa ja parantaa vastustuskykyä, mutta maku ei ole
erityisen houkutteleva.
Pakurikääpä muodostaa

Yksi kysytty aktiviteetti oli
seniorien porinapiirit. Yksin
elävillä vanhuksilla on monesti pulaa juttuseurasta, ja
tähän ongelmaan haluttiin
etsiä lievennystä nettikameran välityksellä järjestetyistä
keskustelutuokioista, neljästä
kuuteen vanhuksen kesken.
Lisäksi kuvapuhelimesta tu-

lee lukujärjestyksen mukaan
jumppatunteja ja hartauksia.
Myös maallikkosaarnaaja on
käynyt välittämässä sanaa
kuvapuhelimen avulla.
– Opetteluahan tämä oli
aluksi, ettei puhuta toisten
päälle ja maltetaan kuunnella. Varsinkin porinapiireissä päästään näkemään hyvin
paljon elämää. Milloin kenelle tulee nuohooja tai vieraita
katsomaan. Monesti naapurit
ovat saattaneet tulla seuraamaan jumppa- tai hartauslähetystäkin, kertoo Leinonen.
Videopuhelimen välityksellä haastateltu Aino Kamula kertoo, että videojumppatuntien avulla hänen
kuntonsa on kohonnut. Häneltä puuttuu kyyti aktiviteettien ääreen, joten netin
kautta lähetetty tuolijumppa
sopii mainiosti. Kamula kertoo myös, että hökötyksen
kautta on tullut uusia ”naamatuttavuuksia”.
– Toivon että tätä hyödynnettäisiin enemmänkin,

sillä kyllä tämä luo turvallisuudentunnetta. Esimerkiksi hätätilanteessakin meillä
on mahdollisuus tarkistaa,
mikä tilanne asiakkaan luona
on. Vaikka tämä ei tietenkään
korvaa mitään palvelua, niin
tämä on erittäin hyvä lisä,
Ritva Leinonen summaa.
Leinonen on luonteeltaan
utelias kokeilemaan kaikkea
uutta ja rohkaisee mielellään
kaikkia muitakin ennakkoluulottomuuteen. Hänen innostava asenteensa on varmasti auttanut vanhuksia
uuden teknologian hallitsemisessa.
Kuvapuhelinhanke on osa
kansainvälistä ITTS (Implementing Transnational Telemedicine Solutions) –projektia. Tavoitteena on pohjoisen
periferian alueella tuoda etälääketieteen ratkaisuja osaksi arkipäivää. Tietohallintopäällikkönä projektissa toimii
Matti Matero.

Jenny Kärki

vuoden 2013 rohdoskasvi
koivujen rungoille hiilenmustan rosoisen pahkuran.
Pakurikäävän tartunta tapahtuu puun rungon vioittuneeseen kohtaan. Musta, hiilimäinen pakuri ei ole
varsinaisesti itse kääpä, vaan
sienirihmaston aiheuttama
kasvannainen, käävän itiö-

emä muodostuu puun kuoren alle. Puu, jonka kyljessä
pakurikääpä kasvaa, kuolee
muutamassa vuodessa. Siitä
huolimatta kääpien keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa, koska musta pahka
on puuainesta.

Pakurikääpää koivun kupeessa. Kuva Anna-Liisa Valtanen.
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Opintomatka Green Care maatiloille Iso-Britanniassa
Luonnostaan
hyvinvoivahanke koordinoi opintomatkan Iso-Britanniaan 21.5.
-24.5.2013. Neljän päivän aikana tutustuimme Green
Care -maatiloihin Lontoon ja
Oxfordin lähellä. Tilat ovat
hyvin erityyppisiä, mutta ne
kaikki kuuluvat Care Farming- tiloihin.
Ensimmäisenä
päivänä tutustuimme Farm Ability -tilaan Wythamissa, jossa
oli 1800 kpl lampaita, jotka
pidettiin laitumella ympäri
vuoden. Myös kanoja, sikoja ja nautoja löytyi tältä tilalta, joka tarjoaa työkokemusta
ja terapeuttista toimintaa kaikenikäisille ihmisille, joilla

on autismia tai oppimisvaikeuksia. He työskentelivät
erilaisissa tehtävissä eläinten hoidosta puutarhan hoitoon. Yksi kiinnostavimmista
työpisteistä oli kananmunien
pakkaamo, jossa ensin munat
läpivalaistiin ja sen jälkeen ne
lajiteltiin kolmeen ryhmään
kokonsa perusteella. Likaiset
munat lähtivät suoraan sikojen ruuaksi. Tilalla työskentelevät ihmiset olivat iloisia ja
hyväntuulisia. Tarvittaessa
ohjaajat kävivät tehtäviä läpi
työntekijöiden kanssa kerta
toisensa jälkeen. He huomasivat myös kiittää ja kehua
hyvin hoidetuista tehtävistä. Osa työntekijöistä asui ti-

Kuva matkala

isista otettu H

lalla, osa kulki tilalle kotoaan
vanhempien tai taksin kuljettamana. Tilan toiminnasta jäi
hyvin positiivinen käsitys.
Toisena päivänä vierailtiin Pennyhooks Farmilla Shrivenhamissa. Tila on luomumaatila, jossa kasvatetaan
lihakarjaa. Tilalla työskentelee alle 29-vuotiaita nuoria,
joilla on autismia tai aspergerin syndrooma.
Tilan töihin kuuluu mm.
eläintenhoito ja ympäristönsuojelutyöt. Toiminnan tavoitteena on parantaa työntekijöiden sosiaalisia taitoja
sekä elämäntaitoja. Tilalla oli
hyvä käytäntö dokumentoida oppimisen eri vaiheet

orses Helpin

g tilalla Tring

Olkikattoinen talo Oxfordinkaupunkialueella,
samanlainen talo kuin Taru sormusten herra-kirjassa
on hobittien talot. Kirjailija samalta seudulta.
hyvin kattavasti. Valokuvia
otettiin paljon kehityksen eri
vaiheista. Jo tilojen rakentamisvaiheessa oli otettu huomioon työntekijöiden eri-

in kaupugiss

a.

tyispiirteet mm. tilantarpeen
ja valoisuuden suhteen. Oli
käytetty paljon ikkunoita ja
huoneet olivat tilavia. Huoneista näki ikkunan kautta
toisiin tiloihin.
Uransa alkumetreillä olevaan Horses Helping People- nimiseen maatilaan Tringin kaupungissa tutustuttiin
kolmantena päivänä. Tilalla tarjotaan hevosavusteista
terapiaa. Asiakkaina on lapsia ja aikuisia, joilla on oppimisvaikeuksia tai psyykkisiä
ongelmia. Tila tarjoaa lännenratsastustunteja sekä hevosmiestaitoja suurelle yleisölle. Valitettavasti emme
päässeet näkemään näitä asioita käytännössä, koska tilan
väki oli varannut kaiken huomionsa meille vierailijoille
kertoakseen tilan toiminnasta. Hevoset olivat laitumella,
mutta saimme kattavan kertomuksen kuvien kera toi-

minnasta.
Neljäs päivä oltiin Lontoossa ja tutustuttiin Thrivepuutarhaan (Battersea Park).
Puutarhassa vierailee ympäri
vuoden eri-ikäisiä vajaakuntoisia, joiden hyvinvointia
pyritään parantamaan puutarhahoidon ja puutarhaterapian avulla. Lisäksi Trivessä
tehdään tutkimusta ja koulutetaan ammattilaisia.
Yövyimme
Lontoossa
kaksi yötä ja osa porukasta
kävi vapaa-ajalla Jamie Oliver-ravintolassa, sekä katsastamassa näköaloja maailmanpyörässä. Big Ben oli
juuri niin loistava kuin muistelin sen olevan lähes kahdenkymmenen vuoden takaa.

Riikka Juntunen
Oulujoen Karitsa,
4H-toiminnanjohtaja
Utajärvi

Iilimato on verta imevä parantaja

Iilimadot ”Koe-Martan” jalalla.
Iilimato eli verijuotikas ei ole
kovin viehättävän näköinen
otus, mutta sen parantavat
ominaisuudet saattavat yllättää. Utajärvellä ja Vaalassa
toimiva hieroja Mari Kivelä
on innostunut kaikenlaisista luonnonläheisistä ja perinteisistä hoitotavoista, ja hän

on yksi niistä muutamista
Suomessa, jotka ovat saaneet
koulutuksen iilimatohoitoihin eli hirudoterapiaan.
Iilimatoja on käytetty lääkinnällisiin tarkoitukseen jo
antiikin ajoista lähtien. Etelämpänä Euroopassa jotkut
sairaalatkin käyttävät Iilima-

toja, jotka siis ovat eri asia
kuin monille tutut haavamadot. Suomessa varsinkin
hevosille annetuista iilimatohoidoista on paljon kokemusta, ja siitä myös Kivelä
aloitti oman perehtymisensä
aiheeseen.
– 50-luvulla iilimadot olivat Euroopassa apteekkitavaraa ja nykyäänkin sairaaloita varten on omia iilimatojen
kasvattamoita.
Iilimatojen
erittämä sylki sisältää paljon
sellaisia proteiineja ja lääkeaineita, joita ei voida tuottaa
edes synteettisesti. Aineista
esimerkiksi hirudiini on kuin
luonnon oma aspiriini, joka
helpottaa kipua, vetreyttää ja
estää veren hyytymistä, kertoo Kivelä.
Iilimato kiinnitetään hallitusti iholle, jolloin se alkaa imeä verta. Samalla Iilimato erittää omaa sylkeään
hoidettavaan. Monet nivelongelmaiset ovat saaneet
helpotusta oloonsa iilimatojen avulla. Suonikohjuihin ja
ihottumaankin hoidoilla on
ollut vaikutusta. Iilimadot
lienevät vain epämiellyttävän ulkonäkönsä vuoksi suuren yleisön suosion ulkopuolella.
Mari Kivelä sai koulutuk-

sensa Suomen ainoalta sertifioidulta hirudoterapeutilta Pekka Kannukselta, joka
kouluttaa myös hevoshierontaa Etelä-Suomessa. Kivelällä on niin ikään asiakkainaan sekä hevosia että ihmisiä.

Mari Kivelä antamassa
iilimatohoitoa hoitotiloissaan Utajärvellä.

Hieromisen sekä iilimatohoitojen lisäksi hän harjoittaa
perinteistä kuppausta.
Vuonna 2009 Kivelä alkoi yrittäjäksi alalle ja tuolloin eläinhieronnan parissa.
Nykyään hän tekee kotikäyn-

tien lisäksi hoitoja kotonaan
Vaalassa, ja lisäksi hänellä
on Utajärvellä Sirpa Tennon
kanssa yhteinen hoitohuone.

Jenny Kärki
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Ahmaskylän ja Niskakylän nuorisoseura esittää
Ahmaksen
Kalevalaisessa
perinnekylässä nähdään kesäteatteriesitys. Joukko kyläläisiä on pistänyt itsensä
likoon ja Tuulikki HaatajaEnkenberg ohjaa. Humoristisen näytelmän on kirjoittanut
Seppojuhani Ruotsalainen.
Näytelmän nimi on ”Mitä ei
ole, sitä tilataan”.
Näytelmä kuvaa perinteistä kyläyhteisöä, jossa erilaiset persoonallisuudet erottuvat. Tapahtumat sijoittuvat
etupäässä Pietun kyläkauppaan, joka toimii monipuolisena tietotoimistona kyläläisille ja lomalaisille. Kyläläiset
käyvät ihmettelemässä seppä Edisonin keksintöä ja tilaavat häneltä erilaisia vempaimia. Keskustelua käydään
kylien välisistä raja-aidoista
ja kamppaillaan oman kylän
etujen puolesta. Maaseudun

rauhassa eläviä ihmisiä säikyttelevät räjäytykset, mutta asialla on myös positiivinen puolensa, räjäytykset
merkitsevät katuvalojen rakentamista kylälle. Toisaalta
maailman muutos uhkaa kyläkauppaa, kun kauppaketjulla on olemassa jo suuren
marketin suunnitelmat.
Näytteleminen on hauska
tapa saada kyläläisiä puhaltamaan yhteen hiileen ja samalla tuottaa katsojille iloa.
Kalevalaisessa perinnekylässä Ahmasilla on hienot puitteet esityksille. Yhdessä tekemällä kylän yhteishenki
vahvistuu ja hyvinvointi lisääntyy.
Useita esityksiä on kesäheinäkuun vaihteessa, katsojilta peritään pieni pääsymaksu.

Näytteleminen on hauska tapa
saada kyläläisiä puhaltamaan
yhteen hiileen ja samalla tuottaa katsojille iloa.
Kuva on otettu harjoituksista 2.6. Kuvassa
ovat kauppias Pietu ja
kauppa-apulainen Ieva.

Moons Stones jälleen keikalla

Yhdessä tekeminen ja kokeminen
hitsasi yhteen vuosikymmenien ystävyyden ja mukavan harrastuksen.

Vuosikymmeniä sitten tehtiin asioita paljon itse, kaupasta niitä ei saanut ja kun
jostakin innostuttiin, mentiin
läpi vaikka harmaan kiven.
Yhdessä tekeminen ja kokeminen hitsasi yhteen vuosikymmenien ystävyyden ja
mukavan harrastuksen. Esimerkkinä tästä on Utajärvellä 1960-luvulla perustettu Moons Stones –niminen
kokoonpano, jonka kasvatit
tekevät musiikkia työkseen
vielä tänäänkin.
Jouko Seppänen kävi koulua Ojakylän kansakoulussa,
jossa musiikkia hänelle opetti koulun johtajaopettaja, musiikkimies Veikko Mannila.
Opettaja kait huomasi Joukon lahjakkuuden, sillä osaa-

matta itse soittaa kitaraa, hän
otti oppaan käteensä ja ryhtyi
opettamaan Joukolle kitaransoittoa. Tavallaan opettaja ja
oppilas opiskelivat siis kitaransoittoa yhdessä. Kun Jouko kasvoi, hän meni keskikouluun kirkonkylälle. Siellä
hän tapasi Väänäsen Saulin ja
Satokankaan Jarmon. He panivat pystyyn trion. Sähkökitarat tehtiin itse. Nälkä kasvoi
syödessä ja pojat huomasivat, että he tarvitsevat pienet
sähköurut ja ne saatiin hommattua. Seuraavaksi Jarmo
ryhtyi soittamaan rumpuja,
ne ensimmäiset rummutkin
tehtiin itse Ahmakselta ostettuja rumpuja pienentämällä.
Tässä vaiheessa porukkaan
liittyi Seppo Nuojua. Keikko-

jakin tehtiin, pelkäksi omaksi iloksi soittamiseksi homma
ei jäänyt. Vuonna 1970 Jouko lähti armeijan harmaisiin
ja pikkuhiljaa porukka hajosi.
Alkuperäinen trio uudella bassovahvistuksella esiintyy Utajärven torilla ke 24.
heinäkuuta klo 18.00 alkavan yhteislaulutilaisuuden
yhteydessä.
Ohjelmistossa
on mm. Laaksojen laulu (säv.
Martti Koskinen), Vihreät niityt, I saw her standing here,
Do you want to dance, sekä
uudempaa musiikkia mm.
Myrskyn jälkeen, Oikeesti,
Vielä on kesää jäljellä ym.
Tervetuloa!

Rokua Health and Spa remontoidaan heinäkuussa
Rokua Health and Spa kiinteistöä saneerataan jälleen kesä-heinäkuussa. Kylpylä on
suljettuna asiakkailta juhannuksesta heinäkuun lopulle,
mutta myyntipalvelut sekä
nettikauppa toimivat tuona
aikana normaalisti.
Ravintolasalin
sisustus
päivitetään tyylikkääksi ja
sali- sekä kokoustekniikkaa
nykyaikaiseksi. Uuden ravintolan myötä puitteet myös
erilaisten kokousten ja tapahtumien ja sukujuhlien järjestämiselle ovat entistä paremmat. Ravintolan ja keittiön
lisäksi uudistuksia kokevat
auditorio, liikuntasali, osa
hotellihuoneista sekä ulkopuolella korjataan huoltorakennusta ja laajennetaan

parkkitiloja.
- Investoinnilla on merkittävä panostus koko Rokuan
kehityssuunnalle sekä luo tulevaisuuteen kokonaan uusia toimintamahdollisuuksia.
Tällä investoinnilla pääsemme aivan uudelle tasolle hyvinvointimatkailun ja kuntoutuspalvelujen
parissa,
kertoo Rokuan Terveys- ja
Kuntouttamissäätiön johtaja
Heli Kaikkonen.
Päärakennusurakoitsijana
toimii Temotek Oy ja saneerauksen kustannusarvio on
noin kaksi ja puoli miljoonaa
euroa. Lisäksi kylpylän pihaalueelle ollaan rakentamassa 20 hengen majoittumiseen
sopivaa huvilaa sähkösaunoineen. Investoijaksi tähän

saatiin Sokkelopuu Oy. Uudet investoinnit sekä elämyspalvelut täydentävät Rokua
Health and Span tarjontaa.
- Etsimme edelleen uusia kumppaneita kiinteistöpuolelle. Tarkoituksemme on
löytää yhdestä kolmeen huoneistohotellin investoija. Tontit ovat valmiina ja kysyntää
huoneistohotellin osakkeille
näyttäisi tehtyjen investointien myötä olevan laajentuneen
palvelutarjonnan myötä. Uusien asiakkaiden määrä sekä
matkailu-, että kuntoutuspuolella on selvästi lisääntynyt. Ainutlaatuisuus, aitous ja
puhtaus ovat tälläkin hetkellä asioita, joita myös kansainväliset matkailijat arvostavat,
Kaikkonen kertoo.
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Utajärven seurakunnan ympäristödiplomi velvoittaa

Helka Mikkonen irrottelemassa kynttilöiden metallihattuja
Juorkunan hautausmaalla

Sanginkylän hautausmaalla haravoitiin neljän miehen voimin.
Ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on
sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta paremmaksi. Utajärven

seurakunnalle on myönnetty
ympäristödiplomi ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja
seurakunnalla on siihen liittyen kaikki toimintamuodot
kattava
ympäristöohjelma

vuosille 2013 – 2017. Ohjelma
on luettavissa seurakunnan
kotisivuilta ja se kattaa kaikki toimintamuodot ja siinä on
seikkaperäinen ympäristöselvitys, joka kertoo miten on

Juorkunan kappelissa Särkijärven kyläseura tarjosi talkoolaisille kahvia ja
sämpylöitä.

toimittu. Seurakunnan kiinteistönhoito ja haudankaivuu
on ulkoistettu ja vapaaehtoistyö/talkootyö näyttelee merkittävää osaa monissa toiminnoissa ja tapahtumissa.
Seuraavassa kappaleessa on
lainattu hautausmaiden ylläpitoa koskevia kohtia seurakunnan ympäristöohjelmasta.
Hautausmailla syntyvälle eloperäiselle jätteelle on
omat kompostikehikot, jotka
tyhjennetään sitä mukaa kuin
ne täyttyvät. Ongelmallisimpia jätteitä ovat hautakynttilät ja kukkalaitteet. Utajärven
seurakunnan hautausmailta kertyvä kynttiläjäte toimitetaan muun polttokelpoisen
jätteen mukana energiakäyttöön. Kynttilöiden metallikansille on omat pienemmät
keruuastiat. Kukkalaitteista on seurakuntalaisia opastettu erittelemään muoviset
osat sekajätteeseen ja maatu-

vat osat kompostiin. Hautausmailla seurakuntamestari korjaa kävijöiden tekemät
lajitteluvirheet esim. keräämällä kompostijätteestä kukkaruukut, kynttilät ja muut
maatumattomat jätteet erilleen. Hautausmaiden kasteluvetenä käytetään jokivettä.
Sateisessa ja koleassa
säässä aloitettiin tänä vuonna hautausmaiden siivoustalkoiden kierros Juorkunasta. Jo ennen klo 9.00 olivat
ensimmäiset haravamiehet
tulleet paikalle. Talkoolaisia kertyi lähes 40 ja näkyvää
jälkeä tuli nopeasti. Työnjako näytti olevan sellainen,
että naiset haravoivat ja mie-

het kärräsivät. Noin kymmenet kottikärryt olivat liikenteessä. Yhden henkilön aika
meni kynttilöitä kerätessä ja
toinen henkilö lajitteli ne irrottamalla kynttilöiden muovikuoret ja metallisuojat. .
Sanginkylän
hautausmaalla talkoot pidettiin
myös. Aamupäivällä oli töitä
ollut tekemässä kolme naista
ja iltapäivällä tuli neljä miestä haravoimaan. Kirkonkylän
hautausmailla talkooperinne
ei ole säilynyt. Lehtiä oli käyty haravoimassa ja kynttilöitä keräämässä ennen talkoita,
mutta talkoisiin tuli vain pari
henkilöä.

Hautausmaiden osoitteet
Sotkan hautausmaa: Simintie 4, 91600 Utajärvi
Sanginkylän hautausmaa: Puutturinjärventie 12, 91620 Sanginkylä
Juorkunan hautausmaa: Puolangantie 405, 91630 Juorkuna
Kirkonkylän hautausmaa: Putaalantie 10-11. 91600 Utajärvi
Niskankylän hautausmaa: Lähtevänohjantie 20, 91600 Utajärvi

Mikä olikaan Pumppuranta ja mitä virkaa tämä rakennus on toimittanut
Lapset uivat Pumppurannassa. Tässä oli lähialueen lasten vakituinen uimapaikka
ja siinä pidettiin myös uimakoulua. Radan takana asui
monilapsisia perheitä eikä
kaivoissa ollut aina vettä.
Monet äidit tulivat Lepolan Elsan pyykkituvalla pesemässä vaatteita ja lapset
kuluttivat aikaansa rannassa. Tähän paikkaa liittyy monenlaisia muistoja lapsuuden
lämpimistä kesäpäivistä. Ei
silloin miettinyt, mikä koppi
tämä on tai miten se vesi täältä VR:n vesitorniin tai juniin
siirrettiin.
Muutama viikko sitten
huomasin, että Pumppurannan koppi on vielä pystyssä.
Maakaistale ja rakennus
ovat nyt Matti Pihlajan omistuksessa. Matti kertoi, että
on ollut muitakin kulkijoita,
jotka ovat pyytäneet päästä
katsomaan pumppurantaa.
Pumppukopista vasemmalla

on talo, jonka Elsa Moilanen,
Lepolan Elsa aikoinaan omisti ja taloon kuuluva rantasauna pyykkitupineen oli aivan
tämän pumppuaseman vieressä.
Lapsena luulin, että pyykkitupa oli kuvassa olevassa
rakennuksessa. Nyt olen saanut tietää, että Elsalla oli aivan oma saunarakennus, jonka eteisessä oli iso muuripata
ja seinässä oli hana tai pumppu. Helka Poutiainen tiesi
kertoa.
Olavi Myllyaho tiesi kertoa, että kopissa on ollut höyryllä käyvät pumput ja puita
on ollut pinossa pihalla. Kun
asemamies sai hälytyksen,
että vesi tornissa vähenee,
hän lähti pumppurantaan
ja sytytti tulet pesään ja paine alkoi kattilassa nousta ja
pumput työnsivät vettä asemalle. Pumppuaseman edestä on ollut valtion maata kuusi tai kahdeksan metriä leveä

maakaistale rautatielle saakka. Maahan on upotettu putki, jota myöten vesi on pumpattu aseman lähellä olevaan
vesitorniin. Loiva hiekkaranta on ollut siinä, tiettävästi
sitä ei ole tekemällä tehty.
Ranta ei ole enää yhtä loiva, mutta saattaisihan näitä muistoja vaalia ja kunnostaa vajan maamerkiksi, koska
tältä paikalta näkyy Oravanrannan taloja kauniisti. Torvenniemessä historiallisen
Postilan virkatalon paikalla
ei ole enää vapaata maakaistaletta, jossa olisi vesinäkymä. Pumppurantakin on osa
Postilan tilaan. A-LV

ps. Anna-Liisa kaipaa muisteluksia ja/tai kuvia Pumppurannasta.
Ota yhteys 045-8554800, tai
annaliisa.valtanen@gmail.com

Pumppukopin kuvasi Anna-Liisa Valtanen toukokuussa 2013. Elsa Moilasen saunapyykkitupineen on ollut lähellä pumppukoppia kuvasta vasemmalle.
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Kesäkukkaretkeily Rokuan maastossa

Ylös polkua.

Uusittu palovartijan torni merenpintamerkkeineen.

Retkeilimme kesäkuun 9 päivänä Rokuan maastossa kesäkukkia
katsellen. Pieni joukkomme, seitsemän + Saana-koira, käveli mukavassa, aurinkoisessa kesäsäässä
Saariselta Pookille. Totesimme ilman melkein sääskettömäksi ja Syvyydenkaivon uudet portaat mainioiksi ja tarpeellisiksi vyörymisen
estäjänä.
Mustikka lopettelee kukintaansa, puolukka ja hilla kukkivat runsaana. Ihastelimme valkoisia ja punaisia kissankäpäliä, muovimaista
keltaliekoa, aho-orvokkeja, mahtavia katajia ja ihastuttavia kieloja.

Törmäsimme polulla teeren kiepin
yöjätöksiin. Tänä kesänä käki jaksaa kukkua! Taivastelimme runsaita tykkyvahinkoja männyissä.
Evästäessämme Pookilla kokesimme hyvää työtä Geoparkin turisteille: uusi puuliiteri Paussin vierellä, kaivon pumppu ja upea
palovartijan torni. Ihmettelimme,
miten matalaan kaivoon aina vain
änkeää raikas, kylmä vesi. Onko
paksussa hiekassa savilinssejä pidättelemässä vesivarantoja.

Juttu ja kuvat
Timo Pakonen

Kielo (Convallaria majalis) kukkii touko–
kesäkuussa valkoisin, hyväntuoksuisin kukin. Sen lehdet ovat ehytlaitaiset ja kielen
muotoiset, joiden perusteella se on saanut
suomenkielisen nimensä. Kielo on kaikilta
osiltaan myrkyllinen. Kielo on valittu Suomen kansalliskukaksi vuonna 1967. Muualla maailmassa kielon voi nähdä esimerkiksi useiden paikkakuntien vaakunoissa

KOTISEUTUVIIKKO 28.6. – 7.7.
Perjantai 28.6.
Klo 16 Iltatori
Kunta kutsuu kuntalaisia torille Reilun kaupan –kahville
ja saattelemaan tekn.johtajan Jouni Jurvan eläkkeelle.
Ohjelmassa myös mm. Puolangan Pessimistien Valituskuoron esiintyminen ja karaokea. Järj. Utajärven
Eläkkeensaajat.
Lauantai 29.6.
Klo 9-16 Särkijärven kyläpäivä
Särkijärven koululla os. Kouluntie, 91630 Särkijärvi.
Aluksi kalastuskilpailu, ohjelmassa myös Särkijärven
ympärijuoksu sekä juoksun 40 v. juhla. Järj. Särkijärven
kyläseura ry.
Klo 14-20 Kuvien virta –jokielokuvatapahtuma
Merilän Kartanossa os. Meriläntie 1. Ohjelmassa mm.
Peter von Baghin ”Muisteja – pieni elokuva 1950-luvun
Oulusta”. https://www.facebook.com/kuvienvirta
Sunnuntai 30.6.
Klo 13-15 Elämyspäivä maatilalla
Katja ja Kari Taikina-aholla Ahmaksella, os. Pehkolantie 3.
Ohjelmassa mm. puuhastelua eläinten parissa, leikkimielisiä kilpailuja ja lättykahvit. Järj. Utajärven 4h-yhdistys ry.
Maanantai 1.7.
Klo 12 Valokuvanäyttelyn avajaiset
kirjaston Sofian Kammarissa os. Anttilantie 13. Järj. Oulujoenreitti ry. Kuvien virta –yhdistys ja Viehe-hanke.
Klo 19 Kesäteatteriesitys
Ahmaksen kalevalaisessa perinnekylässä ”Mitä ei ole,
sitä tilataan”. Liput 10 / 5 €. Järj. Opastus Ahmastieltä.
Niskankylän ja Ahmaksen Nuorisoseurat.
Tiistai 2.7.
Klo 19 Kesäteatteriesitys
Ahmaksen kalevalaisessa perinnekylässä ”Mitä ei ole,
sitä tilataan”. Liput 10 / 5 €. Järj. Opastus Ahmastieltä.
Niskankylän ja Ahmaksen Nuorisoseurat.

Keskiviikko 3.7.
klo 16-18 Kesäasukkaiden tapaaminen
torilla os.Vanhatie. Ajankohtaista asiaa kesäasukkaille.
Klo 18 Yhteislaulutilaisuus
Torimakasiinissa os.Vanhatie. Laulattajana Jukka Haataja.
Järj. Utajärven Eläkkeensaajat ry.

Kuvia vapaasta Oulujoesta Kirjaston Sofian kammarissa os. Anttilantie 13 voi viikon aikana tutustua
jääkärieversti Knut Solinin 1920-luvulla Utajärvellä Oulujoesta ottamiin valokuviin.Valokuvat ovat Laura Haverisen kokoelmista. Näyttelyn järjestää Oulujoenreitti ry.,
Kuvien virta –yhdistys ja Viehe-hanke.

Torstai 4.7.
Klo 11-13 Satu- ja kasvomaalausta
torilla os.Vanhatie. Järj. Hyvinvointitalo.
Klo 19 Kesäteatteriesitys
Ahmaksen kalevalaisessa perinnekylässä ”Mitä ei ole, sitä
tilataan”. Liput 10 / 5 €. Opastus Ahmastieltä. Järj. Niskankylän ja Ahmaksen Nuorisoseurat.

Utajärven Kotiseutumuseo Kirkkotiellä on avoinna
ti-pe klo 12-16 ja su klo 11-16 os. Kirkkotie.

Perjantai 5.7.
Klo 18 Kesäteatteria
Esitys on mukaelma Aapelin näytelmästä Koko kaupungin
Vinski. Uusi nimi on Koko kaupungin henkilö V. Esitys on
torilla os.Vanhatie.Vapaa pääsy.
Lauantai 6.7.
Klo 12 Naaman kyläpäivä
Mäntyrinteen kylätalolla os. Naamantie 122. Ohjelmassa mm. Kylän Naaman julkistaminen, ruokailu ym. Järj.
Naaman Kotiseutu ry.
Klo 14 Runon ja Suven juhla
Ahmaksen perinnekylässä. Opastus Ahmastieltä.
Klo 21-01 Tanssit Naamalla
Mäntyrinteen kylätalolla os. Naamantie 122. Liput 10 €.
Tanssittajana Serkkuset. Järj. Naaman Kotiseutu ry.
Sunnuntai 7.7.
Klo 16 Muistojen bulevardilla
Saaren Soittajat esittävät nostalgista musiikkia torilla os.
Vanhatie.

Marru Jokelan taidetta on esillä Torimakasiinin
Torimakasiinin aukioloaikoina siihen voi maksutta tutustua. os.Vanhatie.
Utajärven kirkko on avoinna ti-pe klo 12-16 ja su klo
11-16.
Torikahvila palvelee koko kesän 9.8. saakka päivittäin
ma-la klo 10-18 ja su klo 12-18.
Kirjastosta saat Kulttuuripasseja, kirjasto on avoinna ma ja to klo 11-18 sekä ti, ke ja pe klo 10-15.
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Aktiivista Martta-toimintaa Kirkonkylällä
Utajärven Kirkonkylän Martat ovat kesällä mukana esittelemässä Utajärven
kotiseutumuseota paikallisille ja vierailijoille. Kesäohjelmaan kuuluu myös osallistuminen
Kotiseutuviikolle, Kivimessuille ja muihin kesätapahtumiin. Kesäistä teatteriretkeäkin
suunnitellaan vielä, kertoo puheenjohtaja Aino Mulari.
Utajärvellä peruskoulunsa
päättäneet yhdeksäsluokkalaiset saivat Martoilta eväiksi
tulevaisuuteen Penninvenyttäjän keittokirjat.
Mulari uskoo, että nuoret varmasti intoutuvat kokeilemaan erilaisia reseptejä, jos ohjeiden lähtökohtana
on vain muutamia yksinkertaisia aineksia. Pohjois-Pohjanmaan Marttojen erikois-

neuvoja Marja-Leena Pirkola
neuvoi myös kirjojenjakotilaisuudessa nuoria pyytämään
valmistujaislahjaksi vaikkapa astioita, jotta omatoimisen
opiskeluelämän aloittaminen
helpottuu.
Marttojen työ on käytännönläheistä avustamista sekä
arkitiedon ja kotitaloustaitojen vaalimista. Kirkonkylän
Martat toimivat aktiivisesti

ja tällä hetkellä yhdistyksessä
on noin 40 jäsentä. Tapaamisia järjestetään noin kahden
viikon välein hyvinvointitalolla tai Marttojen kodeissa, ja tapaamisissa on yleensä joku luennoitsija tai muuta
ohjelmaa.
Martat ovat kutoneet ahkerasti vauvojen sukkia.
Tänä vuonna Utajärvellä
syntyneistä vauvoista jokai-

Martat kutovat ahkerasti vauvojen sukkia. Aino Mulari (vas), keskellä takana Päivi Saarinen, keskellä edessä Pirjo Leinonen ja oikealla Liisa Ansamaa. Kuva A-L Valtanen.

selle on luvassa sukat. Lisäksi Martat ovat keränneet vaate- ja taloustavaralahjoituksia
ensi- ja turvakodin asukkaille. Joulun alla Martoilla on ollut tapana lahjoittaa muutama ruokakortti joulurahaksi
vähävaraisille lapsiperheille.
– Käymme monesti vanhustentalolla ulkoiluttamassa vanhuksia ja jutustelemassa. Lisäksi esimerkiksi
kehitysvammaisille käymme
järjestämässä onnenpyörää,
joka on hyvin tykätty. Aivan ihanaa, tulkaa pian uudestaan, meille sanotaan aina
kun olemme lähdössä, Mulari kertoo.
Aino Mulari on ollut nyt
neljä vuotta Kirkonkylän
Marttojen puheenjohtajana
ja Martoissa hän on toiminut
noin 40 vuotta. Koko Marttojen yli 80-vuotinen historia
on koottu paksuihin leikekirjoihin, joihin Mulari on jatkanut tietojen päivittämistä
edellisten Marttojen jälkeen.
– En ole alun perin Utajärveltä, mutta kun olin Utahallissa 30 vuotta töissä, niin
siellä oli muita Marttoja töissä, jotka pyysivät mukaan
toimintaan. Martoissa pääsin
oikein hyvin tutustumaan ihmisiin ja muutenkin toiminta
oli luontevaa, sillä myös perheessäni on aina ollut Marttoja, kertoo Mulari. JK

Jokihovi on saanut asukkaansa
Särkijärven
koulun maastossa
29.6.2013
tapahtumapäivä
Klo 9.00
Kalastuskilpailu,
yksi sarja, voi olla onki tai uistin,
osanottomaksu 5,00€/hlö ja
hlö/1 vapa. Sähkömoottorilla ajo
hyväksytään.
Klo 11.00
Särkijärven ympärijuoksun
40-vuotiskilpa. Sarjat ovat samat
kuin ennenkin. Polkupyöräilijöille on oma sarja. Pyöräilyyn
osallistuneiden kesken palkinto
arvotaan.
Klo 13.00
Maakuntaneuvos, kunnanjohtaja
Kyösti Juujärven tervehdys ja
Särkijärven historian asiantuntija
Kalevi Ollilan kertoo ympärijuoksun historian.
Klo 14.00
Kilpailujen palkintojenjako,
erikseen huomioidaan ympärijuoksussa 40 vuoden aikana
ansioituneet henkilöt.
Koko päivän on makkaramyyntiä, tikanheittoa,
saappaanheittoa ja arvan
myyntiä, hyvät palkinnot.
TERVETULOA LÄHELTÄ
JA KAUKAA!

Kuvassa isännöitsijä Sanna Valtanen ja Utajärven kunnan tekninen johtaja Mirja Savolainen ovat menossa tekemään Jokihovin asuntoihin tarkastusta. Kuva Jenny Kärki.
Asuntoyhtiö Utajärven Jokihovi valmistui maaliskuussa 2012 kauniille paikalle
Oulujoen rantatontille, Puolangantien varteen. Nyt rakennuksessa on jo asukkaat,
jotka saavat nauttia palveluiden läheisyydestä, aivan Utajärven keskustan tuntumassa. Kiitosta rakennuksessa on
saanut myös valoisa rappu-

käytävä sekä suuri hissi, johon tarvittaessa mahtuu paaritkin.
Neljäkerroksisessa talossa on kahdeksantoista huoneistoa, joiden asukkailla on
mahdollisuus myös veneiden säilytykseen jokirannassa. Mukavuutta lisäävän lattialämmityksen lisäksi monet
rakenteelliset seikat lisäävät

talon
energiatehokkuutta.
Rakennuttajana Jokihovilla
toimi Temotek Oy ja suunnittelua hoitamassa oli Linjaarkkitehdit Oy. Kiinteistöpalveluista vastaa pitkään alalla
ollut kiinteistöhuoltaja Raimo Karhula, joka on tyytyväinen Jokihovin kaukolämmitysratkaisuun.

Paluumuuttaja Alpo Seppänen häärii aidanrakennushommissa. Kuva A-L Valtanen.

Paluumuuttajilla
riittää kesäpuuhaa
Alpo ja Kaisa Seppänen ovat
molemmat
syntyperäisiä
juorkunalaisia. He muuttivat
töiden perässä Ouluun -70
luvulla, Kaisa kotipalvelutöihin ja Alpo betoniauto- ja
rakennustöihin. Lähes neljäkymmentä vuotta he asuivat
palveluiden äärellä kaupungissa, mutta 2006 he muuttivat vakituisesti takaisin juurilleen.
– Oulussa lähikauppaan
oli matkaa sata metriä. Nyt
lähikauppamme on 32 kilometrin päässä, eli yhdelle
kauppareissulle kilometrejä tulee yli 60. Ilman autoa ei
pärjäisi, mutta kyllä me tykätään täällä asua, kertoo Alpo.
Vuonna 2007 Seppäset ostivat myös Kaisan enon perikunnalta lähellä sijaitsevan
rappiotilan. Kesällä puuhaa
riittää kasvimaan ja kahden
tilan ulkotöissä. Aika kuluu
hyvin ja kunto pysyy vetreänä. Pariskunta kaipaisi kylälle lisää virkeää toimintaa,
vaikkapa tansseja. Aikaisemmin aktiivinen kyläseura on
jo hiipumaan päin, eikä jaksavia tekijöitä tahdo löytyä.
Kun pariskunta alkoi rakentaa omaa taloa 90-luvun
puolivälin jälkeen Juorkunaan, niin silloin tilanne oli
aivan toinen. Kasvavalta ja
virkeältä vaikuttavassa ky-

lässä oli paljon asukkaita ja
kauppa sekä posti. 2000-luvun alun jälkeen tunnelma
muuttui.
– Ei täällä ole enää kuin
meitä vanhuksia. Nuoret
muuttavat töiden perässä
niin kuin itsekin silloin aikanaan. Jää nähtäväksi miten
kylälle käy. Niin kauan kuin
pystyy autolla liikkumaan, ei
tässä ole mitään hätää, Alpo
huokaisee.
Seppästen kotipaikka on
Alpon vanhempien maatila,
jonka hän osti veljensä kanssa, tarkoituksena tehdä siitä elinkelpoinen. Politiikka
sitten meni siihen suuntaan,
että pienviljelijät pakotettiin kaupunkeihin ja Ruotsiin
teollisuuden
työvoimaksi.
Lehmistä maksettiin tapporaha ja pellot pistettiin pakettiin eli maksettiin siitä, että
maata ei viljeltäisi.
– Tätä tilaa olisi pitänyt laajentaa paljon, että siitä olisi saanut leipänsä, joten
myimme tilan serkullemme.
Vuosien kuluessa ostimme
Kaisan kanssa pihapiirin, että
tässä voi myöhemmin asustella. Omalla suvulla kaikki
kuitenkin vielä on. Lapsuusja nuoruusmuistoilla oli varmasti oma osansa siihen, että
tänne halutti muuttaa takaisin, Alpo toteaa. JK
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Vuokrataloyhtiöiden
tietoja 2012
Utajärvellä vuokra-asuntoa hakevien
toiveena on lähellä palveluja, rauhallisessa pihapiirissä oleva kohtuuhintainen ja hyväkuntoinen asunto.
Vuokrasopimuksia tehtiin vuoden 2012
aikana 67 kappaletta.
Kiinteistö Oy Järvenneito
Kiinteistö Oy Järvenneidon omistuksessa on 117 rivitalohuoneistoa, joista on 28 kpl yksiöitä, 15 kpl kolmioita ja loput 74 kpl kaksioita ja pienkaksioita.
Pääomakulujen osuus asuntoneliölle on keskimäärin
3,07 e/m²/kk. Taseen loppusumma on 3 074 864 euroa.
Liikevaihto on 645 182 euroa, jossa on kasvua edellisestä
vuodesta 2,6 prosenttia. Asuntojen käyttöaste oli 96 prosenttia, tavoitteen ollessa 98 %.
Omakustannusvuokria korotettiin 1.3.2012 lukien 0,40
euroa neliölle, Ojanrivin asuntoja lukuun ottamatta. Keskivuokra oli vuoden lopussa 9,05 euroa. Pitkäaikaisia lainoja
lyhennettiin lainaehtojen mukaisesti yhteensä 173 079 euroa.
Yhtiön omistamien rivitalojen lämmityskulut nousivat
edellisestä tilikaudesta 33 298 euroa, nousua tapahtui öljylämmitystalojen kohdalla. Lämmityskustannukset olivat yhteensä 170 128 euroa ja keskimäärin 2,31 e/m²/kk.
Lämmityskustannusten nousu useana perättäisenä vuonna on vaikuttanut merkittävästi yhtiön talouteen. Vuosikorjauskustannukset olivat yhteensä 82 009 euroa eli 1,11
e/m²/kk. Aktivoitavia peruskorjaustyyppisiä korjauksia
ei tehty.
Yhtiöiden leikkikentät tarkastettiin 28.9.2012. Tarkastuksen suoritti Propertit Oy/pätevöitetty leikkivälineiden turvatarkastaja ITS-TEK Tommi Kärnä. Oulunkaaren
kuntayhtymä teetti kartoituksen jäsenkuntien ja kunnan
yhtiöiden ja liikelaitosten omistamien asuntojen määrän,
laadun ja kunnon osalta. Kartoituksessa rakennukset jaettiin kolmeen ryhmään eli purettaviin, ylläpidettäviin ja
korjattaviin. Järvenneidon kiinteistöt kuuluvat pääosin
ylläpidettäviin tai korjattaviin.

Kiinteistö Oy Mäyrä
Yhtiö omistaa 23 huoneiston kerrostalon. Yhtiön osakkeista Utajärven kunta omistaa 82 %. Taseen loppusumma on
341.292 euroa ja yhtiön liikevaihto oli 107.013 euroa.
Asuntojen keskimääräinen käyttöaste oli 97,5 %. Yhtiön omistamien asuntojen vuokria on korotettu 1.3.2012 lukien 0,40 e/m²/kk. Korotuksen jälkeen A-, B- ja C-rapussa vuokra on 6,78 e/m²/kk ja D-siiven yksiöissä 10,22 e/
m²/kk. Kiinteistö on kaukolämpöverkostossa ja lämmityskustannukset olivat 1,54 e/m²/kk. Asuntojen muuttoremontteihin ja muihin vuosikorjauksiin käytettiin yhteensä 9 527euroa.

Kiinteistö Oy Rokuanrivi
Yhtiö omistaa Rokualla sijaitsevat kymmenen (10) huoneistoa käsittävät rivitalot. Yhtiön osakkeista Utajärven
kunta omistaa 54 % ja Rokuan Terveys- ja kuntouttamissäätiö loput.
Taseen loppusumma on 136.017 euroa. Yhtiön liikevaihto on yhteensä 38.268 euroa ja muita kiinteistön tuottoja on 5 332 euroa. Asuntojen käyttöaste oli keskimäärin
92 prosenttia ja asuntojen neliövuokra oli 6,50 e/m²/kk.
Vuosikorjauksiin käytettiin yhteensä 13 012 euroa, eli 2,04
e/m²/kk.
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KIINTEISTÖ OY JÄRVENNEIDON,
KIINTEISTÖ OY MÄYRÄN JA UTAJÄRVEN KUNNAN JULKAISEMA ASUMISEN ERIKOISLEHTI KESÄKUU 2013
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Hyvä Elämä Utajärvellä 2013 on luettavissa:
www.vkkmedia.fi (klikkaa yläpalkista ”Lehdet”)

KUNNANVIRASTO/YHTEISPALVELUPISTE
ON SULJETTU 1.-19.7.2013
PÄIVYSTYKSET:
Kiireelliset päivähoitoasiat p. 050 306 3237
Sosiaalityö ma-pe klo 9-11 p. (08) 5875 6265
Tekniset palvelut 1.7.-19.7.2013
Mirja Savolainen p. 0503699176,
Ilkka Lyttinen on lomalla 24.6.-14.7. välisen ajan.
Nuoriso- ja liikuntatalo avoinna ajalla
10.6- 30.8.2012 ma-pe klo 14.30 - 20.00
Liikuntasalissa varatut vuorot ma-to,
kuntosalilla vapaa käyttö
Tiedustelut Utajärven liikunta- ja nuorisotoimi/
p. 050-4437582.
Kirjasto on avoinna koko kesän
ma ja to klo 12 – 18
ti, ke ja pe klo 10 – 15
p. 0504440029
Kesäkahvila Torimakasiinissa
on avoinna 3. kesäkuuta – 9. elokuuta
arkisin klo 10 – 18
la klo 10 – 18
su klo 12 – 18
Torikirppis ma-pe 10-16
Lisätietoja www.utajarvi.fi
KUNNAN VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
siirretään väliaikaisesti kunnanviraston päätyyn.
Asiakirjat pidetään yleisesti nähtävänä ko. ajan kirjastossa.
Utajärvellä 14. kesäkuuta 2013			
Kunnanhallitus

Utajärven seurakunnan
tapahtumia kesällä 2013
Su 21.7. kyläkirkko Naaman kylätalolla klo 13.
Su 28.7. kyläkirkko Sanginkylän Valkeisjärven
rannalla klo 13.
Su 4.8. erämaakirkko Juorkunassa
Kirkkaanlammen rannalla klo 13,
sateen sattuessa porokämpällä.
Su 11.8. kyläkirkko Ahmaksen Kalevalaisessa
perinnekylässä klo 13.
Utajärven kirkko ja kotiseutumuseo on tiekirkkona ja avoinna
30.6.-11.8. ti-pe klo 12-16 sekä su klo 11-16. Kotiseutumuseo
on avoinna samanaikaisesti ja siellä on Matti A. Asikaisen valokuvanäyttely 1950-luvulla Utajärvellä otetuista kyläkuvista.

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ
Noudamme rautaromut,
maatalousromut ja autonromut
Meille voi tuoda romuakut
ja romurenkaita veloituksetta
MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

Talotekniikan osaaja
* LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
* Laadukkaat maalämpöratkaisut
Pyydä tarjous!
Tukkimiehentie 1
90530 OULU

p. 020 793 9735
asiakaspalvelu@movitek.fi

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

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

Hautakivityöt Jukka Oilinki
Ouluntie 21, 91600 Utajärvi

Puh. 0400 917 217
jukkaoilinki@luukku.com
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yli 3 uksella
kokem
Pienet ja suuret
maalämpökohteet
avaimet-käteen
-asennettuna
*Jämä –maalämpökoneet*

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

Alasintie 10 90400 Oulu

MYY
Uudesta
As Oy Utajärven Jokihovista

3 h + k + s 68 m2

4. krs

Ota yhteyttä ja varaa näyttö:
Heikki Sipola puh. 040 535 9441
Tauno Sipola puh. 050 556 3141
etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi
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Herkkukelekka
Raija Moilanen p. 0500 180 520
raija.moilanen@mail.suomi.net

PITOPALVELUT
Suljettu kesällä lauantaisin 29.6.-10.8.

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

lampoykkonen.fi

Lämpöpumput
viilennykseen

ja lämmitykseen
laajasta valikoimastamme – johtavat
ja energiatehokkaat järjestelmät
kotitalouksista suurkohteisiin.

SIIVOUS- JA HOIVAPALVELUT
www.herkkukelkka.com

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

SÄHKÖASENNUS M. JURVA
UTAJÄRVI-VAALA-MUHOS-OULU

Remonttipalvelu
erityisesti kostean
tilan remontit

testivoittaja ilmalämpöpumppu
lla
Osallistu arvontaan ja pyydä sama

www.lampoykkonen.fi/arvonta

Utahalli

Pyydä
tarjous!

tarjous.

020 7424 108

lampoykkonen.fi

Zatelliitintie 17, 90440 Kempele • p. 020 7424 108
www.lampoykkonen.fi

Puh 0500 588 080
utahalli@utanet.fi

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

Voita energiatehokas !

VTT märkätilasertifikaatti

www.sahkoasennusjurva.fi

Hyvä Elämä Utajärvellä 2013 on luettavissa:
www.vkkmedia.fi (klikkaa yläpalkista ”Lehdet”)
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Hintataso on Salessa
aina kohdallaan,
Sale on pysyvästi
edullinen
lähikauppa.

Omistajalle
parhaat hyödyt

Monipuolinen
päivittäistavaravalikoima!
Sale palvelee
pitkään.

Utajärvi

Laitilantie 10
puh. 044 788 6167
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 Grilli-kahvio
 Pizzeria
 Elintarvikkeet
 Keskioluet
kahviossa ja
ulosmyynti
 Jäätelöt
 Veikkauspalvelu
 Totopalvelu
 Kalastusluvat
 Nestekaasut
 Mobil-öljyt
 Kortti/seteliautomaatti
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Utajärvi, puh. 0400 162 001, mika.kemila@k-market.com
Avoinna: ma-pe 8-21, la 8-21, su 12-21

Jaakon Mylly
Utajärvi
puh. (08) 561 8800

Talotutkimus Kairitek Oy
Kauppurienkatu 31 B, 90100 Oulu

Päkkilä Kari 040 522 0442
Päkkilä Taneli 041 506 9391

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

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

Tmi: J. Mulari
p. 044 297 0741

BOBCAT -TYÖT
TELA- JA
PYÖRÄALUSTAISILLA
KONEILLA

• toimitilat
• yrityspalvelu
• yritysneuvonta
• tontit

Teollisuuden ja elinkeinojen kehittämisyhtiö

UTAJÄRVEN YRITYSPUISTO OY
Laitilantie 5, 91600 Utajärvi

Hyvä yrittää ja
tehdä Utajärvellä!
Tuemme alkavien yritysten ja jo toimivien yritysten toimintaa ja kehittämistä

Utajärven kunta
www.utajarvi.fi
Utajärven Yrityspuisto Oy
Toimitusjohtaja Asko Merilä, puh. 0500 298 042, asko.merila@utajarvi.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

Utajärvellä ja
lähikunnissa

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

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi

Perjantaisin hiusten
leikkaukset ilman
ajanvarausta klo 9-15

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
vehnä-, ohraja ruisjauhot
pohjoisen viljasta

Yhdessä hyvä tulee.

myös luomuna

www.kinnusenmylly.fi

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

Olemme koko kesän auki!
Kesä-heinäkuu ma suljettu
Tervetuloa! P. 040 838 4908
Vanhatie 50 Utajärvi.

