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YKKÖSOSOITTEETON  
JOKA  TALOUTEEN 

UTAJÄRVELLÄ, 
MUHOKSELLA , VAALASSA  

JA JAKELUA OULUSSA Utajärven Kivi- ja 
Hyvinvointimessut

Utajärven Yrittäjät rY sekä MessUjen järjestäjän viehe-hankkeen jULkaiseMa erikOisLehti eLOkUU 2013

Utajärven 
Kivi- ja HyvinvointimessUt

jääHallissa 17.-18.8. klo 10 – 18

Ohjelman lisäykset sekä  
muutokset mahdollisia.

Jäähalli, Koulutie 6, Utajärvi

Liput:
Aikuiset: 7 €

Lapset: (6-15 vuotta) 3 €

lauantai 17.8.
11.00  Utajärven kunnan tervehdys Kyösti Juujärvi 
 - Liikenneturvallisuuskyselyn palkinnon luovutus,  
   Liikenneturvallisuustyöryhmän edustaja

 - Kauneimman istutuslavan palkinnon luovutus,  
   Luonnostaan hyvinvoiva-hanke

12.00  Jan-Mikael Maros:  
 Jalokivien terapeuttiset vaikutukset terveyteen

13.30  Pallomerimies – esitys lapsille

14.30  Vesa Krökki, Rokua Geopark:      

14.45  Jari Nenonen, Geologian tutkimuskeskus:  
 Rokua Geoparkin geologiaa

15.30  Pallomerimies – esitys lapsille

16.15  Anita Autio, Utajärven Hyvinvointitalo:  
 Hyvinvointi ja parisuhde

sunnuntai 18.8.
11.00  Jan-Mikael Maros:  
 Jalokivien terapeuttiset vaikutukset terveyteen

13.00  Pressan katit – esitys lapsille

14.00  Vesa Krökki, Rokua Geopark:  
 Mitä on Rokua Geopark

14.30  Satu Mustanoja:  
 Kalevalainen jäsenkorjaus

15.00  Pressan Katit – esitys lapsille

tervetUloa messUille!

Anita Autio

Kyösti Juujärvi

Vesa Krökki

Satu Mustanoja

www.utajarvenmessut.com 



20132 Utajärven Kivi- ja 
Hyvinvointimessut

• Tmi Sirpa Tenno:  
 Jalkojen hoito, vyöhyketerapia,  
 kalevalainen jäsenkorjaus 

• Tmi Mari Kivelä:  
 kuppaus, korvakynttilähoidot

• Saltset oy:  
 suolahauteet

• Rokua Health and Spa:  
 Rokua Health and  
 Span hyvinvointipalvelut

• Tmi Anne Hamari:  
	 Oriflame

• Hyvän olon pisaroita:  
 suolahuone, infrapunasauna,  
 kalapedikyyri,  
 jalka- käsi- ja  
 kasvojenhoitotuotteet

• Ainoliina:  
 käsityötuotteet

• Rockdog:  
 Trimmaukset ja sirutukset,  
 kuljetusboxit ja koiranruoat,  
 hoitola ja löytöeläimet

• Tmi Satu Mustanoja:  
 Ayrvedahoidot, kalevalainen  
 jäsenkorjaus 

• Utajärven perussuomalaiset 

• Tmi Eila Maria:  
 Energetix wellness  
 magneettikorut

• Erilaiset enkelit:  
 käsityötuotteita 

• Turkisompelimo  
 Marja Niiranen:  
 käsityötuotteita

• Kauneus- ja  
 Hyvinvointihoitola Feenix:  
 Energetix wellness  
 magneettikorutuotteet,  
 kosmetologipalvelut,  
 ihonhoitotuotteet,  
 ammattikosmetiikka

• Utajärven kunta

• Utajärven seurakunta

• Kuukorento:  
 puolijalokivet

• Kivituote Jarmo Liesvesi:  
 kiviset käyttö- ja lahjaesineet

• Esoteeriset alkemistit:  
 puolijalokivituotteet

• LCR Action oy:  
 ohjelmapalvelut

• LCR Health and beauty:  
 Aloevera tuotteet, kosmetiikka 

• Pressan Katit

• Rokua Geopark

• GTK Kuopio

• Bnurzeg minerale

• Utajärven eläkeläiset

• Utajärven yrittäjät

• Utajärven Hyvinvointitalo

mukana 
messuilla:

Utajärven Kivi- ja hyvin-
vointimessut ovat raikas 
avaus uudentyyppisek-
si messutapahtumaksi. Vii-
konlopun aikana on esillä 
koko perheelle sopivia, kiin-
nostavia tapahtumia.  Hy-
vinvointiin paneudutaan 
messuilla ihmisten harras-
tusten ja vapaa-ajan kaut-
ta. Luonto-teema sopii 
erinomaisesti alueen toimi-
joiden esittelyyn.

Matkailun merkitys alu-
een liike-elämälle ja työlli-
syydelle ovat kasvamassa. 
Meillä on pitkät perinteet, 
sillä matkailun historia Uta-
järvellä ulottuu 1800 -lu-

raikas avaus uudentyyppiseksi 
messutapahtumaksi

vulle, jolloin Oulujoen kos-
kiveneturismi saavutti 
kansainvälisiäkin matkai-
lijoita. Matkailun lippulai-
vaksi Oulujokilaaksossa on 
nousemassa Rokua Geo-
park, jonka verkoston toimi-
joilla on mahdollisuus jakaa 
tietoa ja kokemuksia luon-
nontieteiden opetuksesta, 
geologisen perinnön suoje-
lusta, geomatkailusta sekä 
kestävästä kehityksestä.

Rokuan alueen kylpy-
lä-, kuntoutus- ja majoi-
tuspalvelut keskellä mah-
tavaa harjualuetta antavat 
elämyksiä kaikenikäisille 
matkailijoille. Alueen pal-

velut ovat laajentuneet uu-
sien investointien myötä. 
Uusimpana luontokohteena 
Utajärvellä on mahdollista 
tutustua mahdollisesti tule-
vaan kansallispuistoon Ol-
vassuolla. Monimuotoisesta 
aapasuoalueesta voi tule-
vaisuudessa kehittyä uusi 
matkailun vetonaula.

Utajärvi tarjoaa erin-
omaiset puitteet messuta-
pahtumalle. Messut kes-
kittyvät jäähallin alueelle, 
mutta tapahtumia on myös 
mm. Utajärven torilla.

On tutkittu, että ihmisten 
hyvinvointiin vaikuttaa ra-
haa enemmän osalliseksi tu-

lemisen tunne. Sanotaan, 
että osallisuutta ei synny 
rahasta, se syntyy teke-
misestä. Utajärven kun-
nan puolesta toivotan 
näyttelyvieraat lämpi-
mästi tervetulleiksi Uta-
järvelle.

Pentti Tuovinen
Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 

Utajärven jäähallissa jär-
jestettävillä Kivi- ja Hyvin-
vointimessuilla on mah-
dollisuus viettää mukava 
elokuinen viikonloppu koko 
perheen kanssa! Utajärvel-
le saapuu lähes kolmekym-
mentä näytteilleasettajaa 
esittelemään erilaisia palve-
luja ja tuotteita. 

Hyvinvointimessuilla on 
esillä runsaasti hyvinvoin-
tialan palveluja ja erilaista 
harrastustoimintaa. Uniik-
keja käsityötuotteitaan esit-
televät paikalle saapuneet 
koruntekijät ja taidekäsityö-
läiset. Myynnissä on hyvin-
vointituotteita kattavasti, 
aina aisteja hemmottelevas-
ta laatukosmetiikasta lähti-
en.

Kivimessujen puolel-
la Rokua Geopark ja GTK 

Kivi- ja hyvinvointimessut ovat ovella!
esittelevät geomatkailua ja 
myynnissä on puolijalokivi-
tuotteita ja persoonallisia ki-
visiä lahja- ja käyttöesineitä. 

Lapsiyleisöä viihdyttää 
sunnuntaina huippusuosit-
tu Pressan Katit ja lauantai-
na lapsiyleisön hauskuuden 
takaa Pallomerimies. Muut 
luennot ja ohjelmanumerot 
löytyvät lehden etusivulta! 

VIEHE-hanke  
vastaa kysyntään
Kivi- ja hyvinvointimessu-
jen taustalla on Humanpo-
lis Oy:n hallinnoima VIEHE 
Oulujoki -hanke. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus 
tukee hanketta maaseudun 
kehittämisen maatalousra-
hastosta. Hanke on alueiden 
välinen ja kattaa Muhoksen, 
Utajärven ja Vaalan kunnat.

Hankkeen ohjausryhmä 
koostuu toiminta-alueen-
sa kuntien sekä Humanpo-
lis Oy:n edustuksesta. Oh-
jausryhmään kuuluu myös 
hankkeen rahoittajan edus-
taja Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksesta. Hank-
keella halutaan herätellä ak-
tiivista toimintaa Muhok-
sen, Vaalan ja Utajärven 
alueella, järjestämällä asuk-
kaille työpajoja, tapahtumia 
ja muuta aktiivista toimin-
taa. Toiminnalla vastataan 
esiselvityksen yhteydessä 
saatuun palautteeseen.

VIEHE Oulujoki -hank-
keessa johtajana toimii toi-
mitusjohtaja Ritva Okkonen. 
Hankkeen projektihenki-
löstöön kuuluvat projekti-
päällikkö Heikki Haverinen 
sekä projektisuunnittelija 

Annareetta Enkvist. Han-
ketta toteutetaan yhteistyös-
sä muiden Rokua Geopark 
-alueen hankkeiden kanssa.

Heikki Haverinen on Kivi- ja 
hyvinvointimessuja järjestel-
lyt VIEHE Oulujoki -hankkeen 
projektipäällikkö.

Utajärven Yrittäjillä on ollut 
vilkasta toimintaa. Kevätko-
kouksessa hyväksytyssä toi-
mintakertomuksessa kävi 
ilmi, että yhdistys on ollut 
mukana järjestämässä yh-
dessä muiden tahojen kans-
sa useita eri tapahtumia, 
kuten muiden muassa ko-
tiseutuviikon tapahtumia, 

Utajärven yrittäjillä vilkasta toimintaa
lauluiltoja ja joulunavausta. 
Lisäksi jäsenistölle järjestet-
tiin vapaa-ajan toimintana 
teatteri-ilta Möljällä, kaksi 
karaoketanssi-iltaa Merilän 
aitassa sekä jouluruokailu 
syyskokouksen yhteydessä.

Valtakunnalliset yrittäjä-
päivät järjestettiin Oulussa, 
jonne Utajärveltäkin osal-

listuttiin runsaslukuisasti, 
myös kunnan edustajia oli 
mukana. Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien vuosikoko-
ukseen Haukiputaalla osal-
listuttiin. 

Yhdistys on puheenjoh-
tajan Gunnar Göransso-
nin toimesta osallistunut 
useisiin yhdistyksen jäsen-

Utajärven Yrittäjien hallitus pohtimassa kesäkuussa muun muassa messulehden tekemistä. Va-
semmalta Kaisu Merilä, Jaakko Laitinen, Sirpa Komminaho, Heikki Haverinen Viehe -hankkeen 
projektipäällikkö, Riikka Juntunen ja Gunnar Göransson. 

ten juhliin sekä muiden 
yrittäjäyhdistysten vuosi-
juhliin, useisiin PPY:n se-
minaareihin, ryhmä 2012-ta-
paamisiin, Oulunkaaren 
kuntayhtymän palaverei-
hin, Suomen yrittäjien pu-
heenjohtajien seminaariin 
laivalla sekä kunnallisjoh-
don seminaariin Jyväsky-
lässä.

Göransson on toiminut 
PPY:n hallituksessa ja hä-
nen varajäsenenään Kaisu 
Merilä. Lisäksi Göransson 
on ollut mukana PPY:n se-
niorivaliokunnan perusta-
misessa ja toiminut sen jä-
senenä. Kristina Kiviselg on 
mukana Nuorten yrittäjien 
valiokunnan toiminnassa.

Vuoden yrittäjänä palkit-
tiin LVI ja Konehartikka Oy, 
yrittäjänään Seppo Hartik-
ka. 

Yhdistyksen edustaja-
na Utajärven Yrityspuiston 
hallituksessa on toiminut 
Mikko Kemilä. 

Heimo Turunen
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Kivimessut palaavat Utajärvelle

15 vuoden tauon jälkeen
Kivi- ja hyvinvointimessut 
järjestetään Utajärven jää-
hallilla 17.–18. elokuuta. 

Tapahtuman idea otet-
tiin jälleen esille viidentoista 
vuoden tauon jälkeen, kun 
VIEHE Oulujoki-hankkeen 
puitteissa haluttiin herätel-
lä vanhojakin tapahtumia 
takaisin eloon. 90-luvul-
le saakka Kivimessut olivat 
ympäri Suomen tunnettu 
ja vieläpä alan pohjoisin ta-
pahtuma. Kävijöitä oli par-
haimmillaan yli kymmenen 
tuhatta!

Utajärven  
Kivimessujen  
historiaa
Kivimessut järjestettiin en-
simmäisen kerran 80-lu-
vun puolella ja jatkuivat ke-
sän kohokohtana vuoteen 
-98 saakka. Idea- sekä toi-
minnan miehenä oli Mat-
ti Häkli, joka tuolloin oli 
muutaman vuoden toimi-
nut kivialan yrittäjänä ja 
harrastajana. Kivimessujen 
konsepti oli hänelle tuttu 
muualta Suomesta, ja idea 
lähti syntymään…

- Sanoin kunnanjohtajal-
le, että järjestetään kivimes-
sut ja sinne saattaisi tulla 
noin pari tuhatta henkilöä. 
Kunnanhallitus päätti an-
taa tilat messujen käyttöön. 
Kunnan ohjenuoraksi sain, 
että jos 1500 messuvierasta 
saadaan kahdessa päiväs-
sä, niin jo se on hyvä tulos. 
Ensimmäisellä kerralla vie-
raita oli jo 3500 ja se innosti 
jatkamaan tapahtumajärjes-
tämistä tulevaisuudessakin, 
Häkli kertoo.

Alun perin messujen ti-
loina oli liikuntahalli, jon-
ne alkuaikojen 30 näytteil-
leasettajaa mahtuivat hyvin. 

Sittemmin tapahtuman laa-
jentuessa otettiin käyttöön 
myös koulurakennuksen 
luokkahuoneet kahdesta 
kerroksesta. Liikuntahal-
lin ja koulun välille raken-
nettiin yhdyskäytävä, joka 
piti messualueen yhtenäise-
nä. Käytävä oli aina messu-
jen suurin investointi. Myös 
lukiolaisia oli aina mukana 
messujen lipunmyynnissä 
ja paljon muussa. Messujen 
kasvaessa SPR saatiin mu-
kaan ensiapua vaativien ti-
lanteiden varalta.

- Utajärven nuorten toi-
mintaorganisaatio Unto 
hoiti messualueen järjeste-
lyt ja vastasi alueen opas-
teista sekä järjestyksestä. 
Konkreettinen messutouhu 
alkoi torstaina kun Peräsei-
näjoelta saapui pöydät, jot-
ka kävi aina sama mukava 
kaveri tuomassa. Perjantai-
na untolaisten kanssa pys-
tytettiin pöydät ja laitettiin 
pressut. Aatto se oli aina 
juhlista jaloin: perjantaina 
tuli mukava jännityksen ki-
pinä, mitenköhän seuraava-
na päivänä saapuu väkeä, 
Häkli tarinoi.

- Kunta oli aktiivisesti 
mukana tukemassa tapah-
tumaa. Kunnan päättäjät 
olivat ymmärtäneet hyvin 
messujen idean: vaikka ne 
eivät toisikaan välittömästi 
huimia tuloja, niin iso kan-
santapahtuma luo imagoa 
ja jakaa tietoutta kunnasta. 
Olen tavannut esimerkiksi 
golf-harrastuksen tiimoilta 
paljon ihmisiä ympäri Suo-
men, jotka vieläkin muista-
vat Utajärven kivimessut, 
Häkli kertoo.

Vuonna 1998 Matti Häkli 
muutti Rantasalmelle ja 
luotsasi vielä sieltä käsin 
yhdet Kivimessut. Etätyönä 

tehty messujärjestely osoit-
tautui kuitenkin raskaak-
si, joten Häkli jättäytyi roo-
listaan ja paneutui uuteen 
pestiinsä uudessa kotipai-
kassaan. Toimeliaan mie-
hen lähdettyä kuvioista Ki-
vimessut ei löytänyt enää 
uutta järjestäjää, ennen kuin 

VIEHE Oulujoki –hankkeen 
Heikki Haverinen työryh-
mineen päätti tarttua asi-
aan. JK

Valokuvat Utajärven Kivimes-
suilta vuodelta 1995, Matti 
Häklin arkistosta.
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Kivituote Liesiveden Juha 
Liesivesi saapuu Utajärven 
Kivi- ja hyvinvointimes-
suille markkinoimaan kivi-
siä koriste- ja käyttöesinei-
tä sekä rumpukiveä. Hän 
saapuu paikalle Kurusta, 
Pirkanmaan Ylöjärveltä ja 
edustaa isänsä, Jarmo Lie-
siveden omistamaa yritystä.

Kivimessut houkutti-
vat 90-luvun lopulle saak-
ka kivialan toimijoita ympä-
ri Suomea kokoontumaan 
Utajärvelle. Tapahtuman 
herättämisestä henkiin tyy-
tyväisiä ovat myös paikalli-
set, mutta muistot eivät ol-
leet hiipuneet myöskään 
muualla ihmisten mielistä:

- En itse päässyt iki-
nä osallistumaan Utajär-
ven messuille, mutta tiesin 
tapahtumasta. Olin myös 
kuullut ihmisiltä kovas-
ti kehuja. Minulla oli tapa-
na kiertää enemmän mes-
suja, ennen kuin viisi vuotta 
sitten perustin oman myy-
mälän. Vaimo auttaa myy-
mälän kanssa ja poika Juha 
on kovasti innostunut myös 
alasta, ja esittelee toimin-
taamme messuilla, kertoo 
Jarmo Liesivesi.

Jarmo Liesiveden koke-
mus kivialalta ulottuu vuo-

Kurun kiviosaamista Utajärvelle

teen -73, jolloin hän aloitti 
töissä kivifirmassa hiojana. 
Nykyisin hän lisäksi valmis-
taa kotipajassaan omia tuot-
teitaan. Nyt 20 vuotta toi-
minimiyrittäjänä toiminut 
mies valmistaa kivestä käyt-
tö- ja koriste-esineitä. Luon-
nonkivestä loihditaan läm-
pömittareita, kelloja, pöytiä 

Juha Liesivesi (vas.) saapuu Utajärven Kivi- ja hyvinvointimessuille edustamaan isänsä Jarmo 
Liesiveden kivituotteita valmistavaa yritystä.

tai vaikkapa tarjottimia ja 
tuoppeja.

- Kivituote on kestävä ja 
näyttävä erilaisten käsitte-
lytapojen ansiosta. Käsit-
tely on haastavaa, ja ehkä 
juuri siksi kiehtovaa. Suo-
messa kivituotanto on vain 
hiipumaan päin, eikä eri-
koislaitteistoihin enää ha-

luta panostaa. Halpatuonti 
on polkenut kivimateriaalin 
hintoja, ja siksi esimerkik-
si suomalaista kymmenen 
millin laattaa ei saa oikein 
mistään. Monet pohjois-
maisetkin kivituotteet tu-
levat käsiteltyinä Italian tai 
muualta Keski-Euroopan 
kautta. JK

KuuKorento on Oulun kes-
kustassa Albertinkadulla 
toimiva hyvinvoinnin eri-
koisliike. Se on kahden elä-
mäniloisen nuoren naisen, 
Maarit Viirin ja Maaret Pel-
toniemen, vuonna 2011 pe-
rustama elämäntapakaup-

elämäntapakauppa ja hyvinvoinnin erikoisliike
pa, jonka lennokas slogan 
on ”Kevyemmin Siivin!”.

KuuKorennon tuoteva-
likoimiin kuuluvat muun 
muassa luonnonkosmetiik-
ka, ekopesuaineet, hoitoki-
vet, kristallit, suitsukkeet, 
äänimaljat, lahjatavarat, 

musiikki- meditaatio-CD:t, 
tarot- ja viestikortit sekä 
elämäntaidon kirjallisuus. 
KuuKorento tarjoaa myös 
monipuolisesti hoitopal-
veluita, kursseja ja tapah-
tumia, joiden ajankohtai-
set tiedot löytyvät yrityksen 
nettisivuilta. Yritys vuokraa 
hoitohuonettaan ja kurssi-
tilojaan kaikille hyvinvoin-
tialan toimijoille hierojista 
selvännäkijöihin, joten yh-
teistyön kautta KuuKoren-
non toiminta on iloisen vil-
kasta ja kaupasta löytyy 
jokaiselle jotakin ikään tai 
sukupuoleen katsomatta.

KuuKorennon suosi-
tuimpiin tuotteisiin kuu-
luvat hoitokivet, korut, 
luonnonkosmetiikka ja kir-
jallisuus. Hoitopalveluihin, 
kuten tasapainottavaan rei-
kihoitoon on helppo vara-
ta aika online-ajanvarauk-
sen kautta. Kuukorennolla 
on myös verkkokauppa. PKKuuKorennon valikoimissa on energisiä puolijalokiviä hoitoki-

viksi, onnenkiviksi ja lahjaksi ystävälle. KuuKorennon yrittäjät Maarit Viiri ja Maaret Peltoniemi.

Kumpanakin messupäivä-
nä Kivi- ja hyvinvointimes-
suilla luennoi Jan-Mikael 
Maros, aiheenaan jalokivi-
en terapeuttiset vaikutukset 
ihmisen terveyteen. Maros 
asuu Virroilla ja hän saapuu 
Esoteeriset alkemistit ry:n 
edustajana paikalle. Hänellä 
on lisäksi messuilla myynti-
piste, jossa hänellä on tarjol-
la satoja erilaisia kiviä.

Maros on opiskellut itä-
maista psykoterapiaa ja tu-
tustunut aiheeseen myös 
useilla matkoillaan Intias-
sa Himalajalla. Hänen lu-
entonsa liittyvät mindful-
ness – eli tietoisen läsnäolon 
kautta tapahtuvaan itsepa-
rantamistekniikkaan. 

- Ihmisessä on seitse-
män eri energiakeskusta eli 
tsakraa, joiden kautta eri ke-
hon alueiden energiat vir-
taavat. Tähän tietoisuuteen 
yhdistelen meditaatiota ja 
intuitiotaitoja, ja näin kehi-
tämme yhdessä ihmisen ter-
veyttä tietoisesti, Maros se-
lostaa.

Mies on ollut nyt kak-
si vuotta eläkkeellä, jota 

maros opettaa  
hyvinvointia  
kivien avulla

ennen hänellä oli yritys. 
Alalla hän on ollut noin 30 
vuotta. Nyt itämaisen psy-
koterapian oppeja harjoi-
tetaan yhdistyksen kautta, 
luentojen ja kuvakirjojen te-
kemisen muodossa. Lisäksi 
Maros auttaa ihmisiä opis-
kelemaan omaa itseään tar-
joamalla erilaisia terapioita 
ja hoitoja. JK
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Kansannäytetoimi on Geo-
logian tutkimuskeskuk-
sen toimintamuoto, jolla on 
suora yhteys kaikkiin kivis-
tä kiinnostuneisiin harras-
tajiin. Normaalisti näyttei-
tä vastaanotetaan postitse, 
mutta tällä kertaa kaikilla 
on mahdollisuus tuoda oma 
mielenkiintoinen näytteen-
sä tutkittavaksi Utajärven 
Kivi- ja hyvinvointimessuil-
le!

GtK tuo Kansannäytetoimintaa Utajärven messuille
Jari Nenonen kertoo, että 

vastaavaa toimintaa oli Uta-
järven kivimessuilla jo aika-
naan, ja silloinkin se sai suu-
ren suosion.

Messujen ulkopuolella-
kin GTK:lle voi lähettää löy-
tämiään mineraali-, maa- tai 
kivinäytteitä tutkittavaksi. 
Malminäytteiden lisäksi lä-
hettää voi vaikkapa teolli-
suusmineraali-, luonnon-
kivi- ja korukivinäytteitä. 
Jokainen lähetty näyte tut-
kitaan ja tutkimustulokset 
ilmoitetaan kirjeitse lähettä-
jälle. Mielenkiintoisimpien 
näytteiden löytöpaikka käy-
dään tarkistamassa paikan 
päällä.

- Malmin ja muiden mi-
neraalien etsintä on myös 
mainio harrastus, joka so-
veltuu kaikille retkeilyn ja 
monen ulkoiluharrastuksen 
yhteyteen. Mikään ei estä 
vaikkapa hirvipassissa sei-
sojaa, marjastajaa tai luok-
karetkeläistä tutkailemasta 
samalla alueen kiviä, kertoo 
geologi Jari Nenonen.

Kansannäytetoiminta on 
hyödyllistä toimintaa, sil-
lä jokainen näyte kartoittaa 
geologiatietokantaa ja tieto-
utta raaka-ainevarannois-
ta. Lähetetyt näytteet voi-
vat tuoda etua ja iloa myös 
lähettäjälleen palkintojen 
muodossa. Vuosittain GTK 
käyttää palkintoihin rahaa 
30 000 euroa.

Kuinka  
homma hoituu
Kiviharrastajan perusva-
rustukseen kuuluvat kivi-
vasara ja suojalasit silmien 
suojelemiseen kivensiruil-
ta. Tavallinen sähkösula-
ke sopii mineraalien vii-
run värin ja teräspiikki tai 
puukon kärki käyvät mi-
neraalien kovuuden totea-
miseen. Magneettirauta tai 
kompassin neula soveltuvat 
mineraalin magneettisuu-
den toteamiseen. Kompas-
si tai gps-laite on hyvä pi-
tää mukana, ettei näytteen 
löytöpaikka ole pelkästään 
oman muistin varassa. Paik-

Mikko Nenonen tietää, että otollisia etsintäkohteita ovat alueet 
missä maanpintaa on jo valmiiksi rikottu ja kiviä sekä kalliota 
kaivettu esille. (Kuvat J. Nenonen)

ka kannattaa merkitä myös 
maastoon. Lähettäväksi riit-
tää nyrkin kokoinen pala 
malmikivestä.

GTK:n kansannäytetoi-
minta on keskitetty Itä-Suo-
men yksikköön Kuopioon. 
Tällä hetkellä kansannäyt-
teitä vastaanotetaan vuosit-
tain noin 6000 – 7000 kap-
paletta, niistä kemialliseen 
analyysiin lähetetään noin 
2000. Merkittävien näyt-
teiden perusteella tehdään 
vuosittain noin 150 maasto-
käyntiä, joiden yhteydessä 
tavataan näytteen lähettäjä 
ja todetaan näytteen alku-
perä. Kansannäytetoimisto 
vastaa myös mitä erilaisim-
piin kiviin liittyviin kysy-
myksiin tai valokuviin. Li-
säksi tilausten perusteella 
järjestämme maminetsintä- 
ja kivikursseja eri puolilla 
Suomea.

1700-luvulla alkanut toi-
minta on ainutlaatuista kan-
sainvälisesti. Ainoastaan 
Ruotsissa ja Grönlannissa 
löytyy samantapaista toi-
mintaa. 

Muhoksen, Utajärven ja 
Vaalan kuntien alueella si-
jaitseva Rokua Geopark hy-
väksyttiin lokakuussa 2010 
ensimmäisenä kohteena 
Suomesta Yhdistyneiden 
kansakuntien kasvatus-, 
tiede- ja kulttuurijärjes-
tö UNESCO:n suojelemaan 
maailmanlaajuiseen geo-
park-verkostoon. Global 
geoparks -verkoston jäse-
nyys on alueelle suuri tun-
nustus ja tuo sille runsaas-
ti kansainvälistä näkyvyyttä 
etenkin verkostoon kuulu-
vissa lähes 30 valtiossa. Eri-
tyislaatuisuutta lisää Rokua 
Geoparkin asema maailman 
pohjoisimpana geoparkina.

Geopark-verkosto koos-
tuu lähes sadasta eri puolil-
la maailmaa sijaitsevasta ai-
nutlaatuisesta geologisesta 
kohteesta. Ainutlaatuisuus 
tarkoittaa, että geoparkin 
alueella sijaitsee kansain-
välisesti arvokkaita kallio- 
tai maaperän rakenteita ja 
muodostumia. Verkoston 

ainutlaatuinen geologia yhdistää
jäsenyys edellyttää, että ai-
nutlaatuisen geologian ja 
sen ympärille kehittyneen 
elollisen luonnon ja kulttuu-
rin turvaamiseksi on laadit-
tu alueellinen kestävän ke-
hityksen suunnitelma. 

Geopark-verkoston ta-
voitteena on vaalia kohtei-
den sisältämää arvokasta 
geologista perintöä ja tuoda 
esille alueen luonto- ja kult-
tuuriarvoja sekä niiden väli-
siä yhteyksiä. Näitä teemo-
ja hyödynnetään opetuksen, 
tieteen ja kestävän matkai-
lun kehittämiseen. Geopar-
kien myötä myös alueen 
asukkaat tulevat tietoisem-
miksi kotiseutunsa arvok-
kuudesta ja halu sen varjele-
miseen kasvaa.

Jokainen geopark ilmen-
tää tiettyä osaa maapal-
lon syntyhistoriasta. Koh-
teiden kautta muodostuu 
kiehtova, miljardien vuo-
sien mittainen aikapolku 
aina maapallon syntyhet-
kistä nykypäivään kertoen 

kivien, eläinten, kasvien ja 
kulttuurien kehitystarinan. 
Tämän ansiosta geoparkit 
muodostavat tiiviin ja vuo-
rovaikutteisen maailman-
laajuisen verkoston.

Rokua Geopark – 
löytöretkellä  
pohjolan luonnossa 
Rokua Geoparkin teema-
na on jääkausi ja sen jättä-
mä ainutlaatuinen geolo-
ginen perintö. Jääkauden 
perintö yhdistyy alueen eri-
tyislaatuiseen kallioperän 
kehityshistoriaan ja jääkaut-
ta seuranneeseen elollisen 
luonnon ja ihmisasutuksen 
leviämiseen alueelle. Oulu-
joen, Rokuan ja Oulujärven 
alueet kattava Rokua Geo-
park onkin kiehtova koko-
naisuus, jossa elottoman ja 
elollisen luonnon sekä ih-
misasutuksen vuorovai-
kutussuhteet muodostavat 
arvokkaan, läpi vuosituhan-
sien rakentuneen kertomuk-
sen.

Rokua Geopark -alueen 
juuret sijaitsevat lähes kol-
men miljardin vuoden ta-
kaisissa geologisissa ta-
pahtumissa, joista alueen 
kallioperä sai alkunsa. His-
toriansa aikana kallioperä 
on poimuttunut korkeiksi 
vuoristoiksi ja kulunut ny-
kyisenkaltaiseksi tasangoksi 
useita kertoja. Näkyvimmät 
merkit maastoon on jättänyt 
viimeisin jääkausi. Kansain-
välisestikin ainutlaatuiseksi 
geoperinnöksi nousee jääti-
kön sulavesien kasaama Ro-
kuan harjujakso kehitysvai-
heineen. Nuorimmat jäljet 
maastossa ovat vetäytyvän 
merenrannan, virtaavan ve-
den, soistumisen ja ihmis-
asutuksen muovaamia.

Matkailun ja  
opetuksen  
aarreaitta
Rokua Geopark tarjoaa erin-
omaisen mahdollisuuden 
tutustua ainutlaatuiseen 
luontoon, aitoihin tuottei-

siin, elämyksiin ja tarinoi-
hin. Geoparkissa voi viettää 
vapaa-aikaansa monipuo-
lisilla ulkoilureiteillä ja eri 
harrastusten parissa sekä 
nauttia lukuisista hyvistä 
majoitusmahdollisuuksista. 
Alueelta löytyy laadukkai-
ta palveluja ja aktiviteetteja 
ympäri vuoden.

Alueen sydämessä sijait-
see Rokuan kansallispuisto, 
joka on perustettu jo vuon-
na 1956 suojelemaan alueen 
erityislaatuista ja herkkää 
luontoa. Kansallispuisto pi-
tää sisällään retkeilyreittejä, 
leiriytymispaikkoja, kirkas-
vetisiä järviä ja koskematon-
ta luontoa. Kansallispuiston 
aarteisiin kuuluu Suomen 
edustavimpiin lukeutuvat 
jäkäläkankaat ja niillä elävät 
uhanalaiset kasvi- ja eläin-
lajit. Rokua Geoparkin alu-
eella sijaitsee myös Oulu-
järven retkeilyalue, joka on 
Suomen ainoa sisävesillä si-
jaitseva retkeilyalue. Lisäk-
si alueella sijaitsee useita 
luonto- ja kulttuuripolkuja. 

Rokua Geoparkin ainut-
laatuiset luonto- ja kult-
tuuriympäristöt tarjoavat 
elävän laboratorion ope-
tukselle ja tutkimukselle. 
Geopark tekee tiivistä yh-
teistyötä alueen koulujen ja 
oppilaitosten kanssa sekä 
edistää alueella tehtävää 
luonnontieteen tutkimus-
ta. Koulujen maastoretket 
alueella ovat yleisiä ja ma-
teriaalia alueen luonnos-
ta ja kulttuurista tuotetaan 
myös luokkaympäristöön. 
Yliopistoilla yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa on 
puolestaan useita tutkimus-
hankkeita käynnissä liittyen 
alueen luonnon erityispiir-
teisiin, kuten luonnon mo-

nimuotoisuuteen tai pohja-
veden virtauksiin.

Alueellinen  
yhteistyöverkosto
Rokua Geopark kokoaa yh-
teen toimijoita elinkeino-
elämän, opetuksen, tieteen 
ja julkisen sektorin aloilta 
niin omalta alueeltaan kuin 
myös lähialueilta. Yrityk-
set, kunnat, koulut ja oppi-
laitokset sekä eri tiedeins-
tituutit tekevät yhteistyötä 
alueen toimintojen, palve-
lujen ja hyödynnettävyyden 
parantamiseksi. Metsähalli-
tus ja Geologian tutkimus-
keskus ovat myös tiiviis-
ti mukana Geopark-alueen 
toimintojen kehittämisessä 
ja uuden tiedon tuottami-
sessa. Kaikessa toiminnassa 
tärkeänä ohjeena ovat kes-
tävän kehityksen periaatteet 
ja alueen luonnon ja kult-
tuurin arvot.

Tärkeänä osana Geo-
parkia ovat myös alueen 
asukkaat. Geoparkin myö-
tä asukkaiden kotiseutu-
tuntemus ja arvostus omaa 
lähiympäristöään kohtaan 
nousevat, mikä edesauttaa 
kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaista toimin-
taa alueella. Geopark on 
koettu tärkeäksi alueen elin-
voimaisuutta lisääväksi te-
kijäksi.

Mikko Kiuttu

Poikajoen Isterinkoski on vaikuttava retkikohde. Se kuohuu niin sanotun Muhos-muodostuman reunalla, jossa kallioperä sukel-
taa yli 500 metrin syvyyteen maanpinnan alle. Kosken syntytarina liittyy tiiviisti Rokua Geoparkin kehitysvaiheisiin. Kuva: Mik-
ko Kiuttu
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Hyvän olon pisaroita sataa 
myös Utajärven Kivi- ja hy-
vinvointimessuille, kun pit-
kän linjan hyvinvointialan 
yrittäjä Sinikka Huusko saa-
puu esittelemään toimin-
taansa ja myymään muun 
muassa jalkojen ja ihonhoi-
totuotteita sekä Himalajan 
suolatuotteita. Hän on ol-
lut apuhoitajana vuodes-
ta -80 ja nykyisin pyörittää 
Hyvän olon pisaroita -ni-
mistä yritystään Vaalassa. 
Kahdeksan vuoden yrittä-
jätaipaleensa aikana nainen 
on ehtinyt rakentaa hyvin 

Utajärven kunta tuo Kivi- ja 
hyvinvointimessuille osas-
tollensa asiaa liittyen Uta-
järven keskustaan tekeillä 
olevaan Hyvinvointiraittiin. 
Kuntalaisia toivotaan pai-
kalle antamaan ehdotuksia, 
mitä kaikkea raitti voisi si-
sältää, vaikkapa istutuksi-
en, taukopaikkojen tai ak-
tiviteettimahdollisuuksien 
suhteen.

– Hyvinvointiraitti pal-
velee kaikenikäisiä viih-
tyisässä ympäristössä liik-
kumisesta nauttivia. Yksi 
reitin tavoitteista on mo-
tivoida esimerkiksi ikäih-
misiä kulkemaan vaikkapa 
osan matkasta. Kun viihtyi-
sältä penkiltä on näköyh-
teys seuraavaan houkutte-
levan oloiseen paikkaan, 
tekee mieli kävellä vielä hi-
tusen eteenpäin, selostaa 
projektipäällikkö Miia Lat-
vala PSK-Aikuisopistolta.

Messuille pystytetään 
valokuvamallinnus, johon 
voi joko piirtää tai kirjoittaa 
mitä haluaisi tulevaisuu-
dessa nähdä reitin varrel-
la. Teos ehdotuksineen pys-
tytetään messujen jälkeen 
kunnan valtuustosaliin, jos-
sa kunnan työntekijät ja 
luottamushenkilöt voivat 
jatkaa suunnittelua.

Hyvinvointiraitti-hank-

Hyvinvointiraitti-ideoita 
otetaan vastaan messuilla

keen tiimoilta Hyvinvointi-
talon pihassa pidettiin kes-
kiviikkona 5.6. istutuspäivä, 
jossa yhdistykset ja muut ta-
hot saivat istuttaa istutus-
lavoihin omia kasvejaan ja 
kukkia. Mukana oli mielen-
terveyskuntoutujia, kehitys-
vammaisia, päiväkotilapsia 
ja vanhuksia. Kunnanjohta-
ja Kyösti Juujärvi palkitsee 
istutuslavoista näyttävim-
män Kivi- ja hyvinvointi-
messujen yhteydessä.

Hyvinvointiraitti ja is-
tutuspäivä ovat molemmat 
esimerkkejä Green Care 
-menetelmien konkreetti-
sesta toteutumisesta. Green 
Care eli vihreä hoiva, tar-
koittaa luonnonläheisiä hy-
vinvointimenetelmiä, jois-
sa korostuvat sosiaalisuus 
ja yhteistyö. Tutkimukset 

osoittavat, että luonnonlä-
heisyydellä on selkeitä rau-
hoittavia ominaisuuksia, ja 
siksipä esimerkiksi histori-
assa monet parantolat ra-
kennettiin vehreään puutar-
haan.

Myös Suvituulen perus-
korjauksen suunnitteluvai-
heessa otetaan Green Care 
-ajatus mukaan. Suvituu-
len takapihalle on esimer-
kiksi suunnitelmissa toteut-
taa mukava paikka, jonne 
on näkymä ja pääsy useasta 
suunnasta: ryhmäkodeista, 
päivätoiminnasta ja myös 
akuutilta osastolta. Suvituu-
len peruskorjaussuunnitel-
ma valmistuu keväällä 2014. 
Suvituulen pihapiirinkin 
suunnitteluun otetaan vink-
kejä vastaan Kivi- ja hyvin-
vointimessuilla. JK

Keväällä istutuspäivässä toteutetuista istutuslavoista näyttävin palkitaan Kivi- ja hyvinvointi-
messuilla.

monipuolisen toimintamal-
lin.

- Aloin jalkojenhoitajana, 
ja tuumin, että asiakkaille 
voisi antaa kokonaisvaltai-
sia hoitoja, joten kouluttau-
duin myös kosmetologik-
si. Nyt asiakkaita voi hoitaa 
päästä varpaisiin, Huusko 
kertoo.

Hemmottelevien ja ren-
touttavien hierontojen lisäk-
si hän vetää naurujoogaa ja 
taijita ryhmille. Vaalan hoi-
totilan yhteydestä löytyy 
myös infrapunasauna sekä 
mahdollisuus tarjota kala-

Tuemme alkavien yritysten ja jo toimivien yritysten toimintaa ja kehittämistä

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

www.utajarvi.fi

UTAJÄRVEN YRITYSPUISTO OY
Teollisuuden ja elinkeinojen kehittämisyhtiö

Laitilantie 5, 91600 Utajärvi

• toimitilat  
• yrityspalvelu  
• yritysneuvonta
• tontit

Hyvä yrittää ja 
tehdä Utajärvellä!

Hyvän olon pisaroita  
Utajärven messuille

pedikyyrejä. Tiloista löytyy 
myös suolahuone, josta mo-
net hengityselin- ja iho-on-
gelmista kärsivät ovat löy-
täneet helpotusta. Huusko 
myös vetää alan luentoja 
ryhmille.

- Alalla pystyy kehitty-
mään ja laajentamaan palve-
lutarjontaa. Ei tarvitse aina 
tehdä yhtä ja samaa. Hyvin-
vointihoitoihin hakeudu-
taan rentoutumisen, tervey-
den ja itsensä hemmottelun 
vuoksi, Huusko selostaa. JK

Keskiviikkona 7.8. Uta-
järven kunnan työntekijät 
avustajineen tekivät esteet-
tömyyskierroksen kunnan 
keskustaajamaan. Muka-
na kierroksella oli kaksi es-
teetöntä kulkua tarvitse-
vaa kuntalaista. Esimerkiksi 
pyörätuolin tai rollaattorin 
kanssa liikkuvat henkilöi-
den asioiminen ja liikkumi-
nen itsenäisesti vaikeutuu, 
jos esteettömyyttä ei ole 
otettu riittävästi huomioon.

Kierroksella käveltiin 
läpi kunnan keskeiset kevy-
enliikenteen reitit sekä tar-
kistettiin pääsy palveluiden 
ääreen. Samalla kirjattiin 
ylös sekä esteettömyyden 
että liikenneturvallisuu-
den kannalta ongelmalli-
sia kohteita ja kehittämis-
ehdotuksia. Myöhemmin 
toteutettavassa liikennetur-
vallisuussuunnitelmassa 
hyödynnetään kierroksen 
antia.

Useilla piha-alueilla kiin-
nitettiin huomiota seka-
viin ja jäsentymättömiin 
toimintoihin, joiden vuok-
si jalankulkijoiden ja ajo-
neuvoliikenteen reittien se-
koittuminen on ongelmana. 
Keskusta-alueella on pal-
jon korkeita tai murtuneita 
reunakiviä sekä suojateillä 
että kevyen liikenteen väy-

esteettömyys tähtäimessä 
myös Utajärvellä

Keskusta-alueella on paljon korkeita tai murtuneita reunakiviä, jotka hankaloittavat esimerkiksi 
pyörätuolilla kulkevien etenemistä.

lillä. Myös päällyste on huo-
nokuntoinen useassa koh-
dassa. Päällystevaurioita ja 
reunakiviä olisi luontevin-
ta korjata suurempien hank-
keiden tai päällysteurakoi-
den yhteydessä.

Pyörätuolilla kulkevil-
la keskeisin ongelma on tal-
vihoito. Väylät tulisi aurata 

Esteettömyyskierroksella tehdyn huomion mukaan terveys-
keskuksen edusta tulisi merkitä pelastustieksi. Ainoastaan in-
vapysäköinti tulisi sallia alueella, näin kulkuväylä olisi vapaa 
hälytysajoneuvoille.

aamulla ajoissa ja ajoradan 
ja kevyen liikenteen väylän 
auraus tulisi synkronoida 
nykyistä paremmin. Puut-
teellinen talvihoito aiheut-
taa ongelmia myös muille 
liikkujille. invapysäköinti-
paikkojen merkinnät puut-
tuvat useilta pysäköintipai-
koilta. JK
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sUOritaMMe jatkUvaa
MetaLLirOMUn keräYstä

noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Talotekniikan osaaja

Pyydä tarjous!
Tukkimiehentie 1
90530 OULU 

p. 020 793 9735
asiakaspalvelu@movitek.fi

* LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
* Laadukkaat maalämpöratkaisut

SUORSAN LIIKENNE KY
TILAUSAjOT EdULLISESTI

joka lähtöön sopivilla ja sopivan kokoisilla autoilla

kajaanintie 38, 91600 Utajärvi
alvi 0400 925 867, Mika 0400 610 285

www.suorsanliikenne.fi

Joni Tervo
040 563 3346

Simo Paavola
044 562 2701

Lämpötie 6, 
91600 Utajärvi

www.utajarvenautohuolto.fi/

utahalli@utanet.fi

Remonttipalvelu 
Erityisesti kostean 
tilan remontit

Utahalli
Puh 0500 588 080

VTT	märkätilasertifikaatti

Rokua health & span mes-
suosastolla hyvinvointi-
palveluita esittelee pal-
velupäällikkö Anitta 
Rautiainen. Messuosastolla 
kannattaa vierailla, sillä kä-
vijöiden kesken arvonnassa 
on kaksi Kylpyläpäivä-lah-
jakorttia.

- Jaan palveluesitteitäm-
me ja esittelen toimintaam-
me kuvin. Osastollamme 
voi käydä omatoimises-
ti mittaamassa verenpai-
neen. Annan ohjausta jos 
paineet vaikuttavat hälyt-
täviltä, muutenkin minulta 
voi kysellä terveysneuvon-
taa ja keinoja hakeutua hy-
vinvointi- ja kuntoutuspal-
veluidemme piiriin. 

Rokua health & spa:n tar-
jonnassa kaikkien palvelu-

nautitaan ja voidaan hyvin rokualla

tuotteiden lähtökohtana on 
ihmisen hyvinvointi - pu-
hutaan sitten liikunta-, kyl-
pylä-, kuntoutus-, kokous-, 
työhyvinvointi- tai ravinto-
lapalveluista. Rokualta löy-
tyy Pohjois-Suomen suurin 
ja monipuolisin hemmotte-
luosasto. Samoin kuntou-
tus- liikunta- ja elämyspal-
velut ovat huippuluokkaa.

Myös yrityksille on laaja 
valikoima palveluita, kuten 
mahdollisuus järjestää hy-
vinvointi- ja elämyskoko-
uksia, fyysisen kunnon tes-
tauspalveluja, monipuolisia 
liikuntapalveluita ulkona ja 
sisällä, ateriapalveluita sekä 
erilaisia kursseja.

- Panostaminen työnte-
kijöiden hyvinvointiin on 
kuin rahaa kassaan laittai-
si - hyvinvoiva henkilös-
tö on  yrityksen voimava-
ra. Toki täytyy muistaa, 
että ihmisen hyvinvointi ei 
ole yksin yrityksen harteil-
la, Anitta kertoo ja toivot-
taa kaikki vauvasta vaariin 
tervetulleiksi nauttimaan ja 
voimaan hyvin Rokualle! JK

Rokua health & span palve-
lupäällikkö Anitta Rautiainen. 

Utajärven kunta liittyi 
tänä vuonna Pyöräilykun-
tien verkostoon (www.pol-
jin.fi), jonka päämäärä on 
pyöräilyn lisääminen lii-
kennemuotona sekä arki-
liikuntana. Kivi- ja hyvin-
vointimessuilla Utajärven 
kunnan Pyöräily-osastolla 
esitellään, kuinka kunta on 
edistänyt pyöräilyn mah-
dollisuuksia Utajärvellä ja 
mitä suunnitelmia on tehty. 

Esillä on kunnan alueel-
le sijoittuvia pyöräilyreitte-
jä kuten muun muassa val-
misteilla oleva EuroVelo11 
-reitti, joka kulkee Kreikas-
ta lähtien Utajärven kautta 
aina Pohjois-Norjaan saak-
ka. Osastolla on myös näh-
tävillä retkikuntoon laitet-
tu huippuluokan retkipyörä 
laukkuineen. Osaston ko-
kenut retkipyöräilijä antaa 
mielellään vinkkejä retkelle 
pyrkiville ja esittelee koko 
Suomen kattavaa pyöräily-
kartastoa.

Muita aihepiirejä ovat 
muun muassa Pyöräily-
merkin opetuspaketti, jon-
ka pohjalta on tarkoitus 
parantaa Utajärven ala-
koululaisten valmiutta liik-
kua turvallisesti pyörällä. 
Opetuspakettiin kuuluvat 
niin liikenneturvallisuus 
kuin pyörän säätö ja huol-
to (esim. renkaan paikkaus 
ja pumppaus, ketjun rasva-

Pyöräily esillä kunnan messuosastolla

us) sekä ajotaidon paranta-
minen. Näyttelyosastolla on 
nähtävillä laadukkaat las-
tenkuljetuskärryt ja lisäksi 
annetaan hyödyllistä tietoa 
lapsen kuljetuksesta pyörän 
avulla.

Thomas Virta
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Utajärven yhdistyksen hallitus koolla ja pienten vahvistuk-
sien kera.
setkin. Olemme olleet ko-
kemusasiantuntijoina myös 
neuvolan järjestämässä per-
hevalmennuksessa. Utajär-
vellä tänä vuonna syntyneet 
vauvat saavat yhdistykseltä 
lahjaksi vauvapaketin, jossa 
on kirjan lisäksi tietoa van-
hemmille. Tänä vuonna on 
yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa järjestetty lastenta-
pahtuma ja nuorten retki. 
Koululta käsin koordinoi-
tu tukioppilastoiminta on 
myös MLL:n toimintaa, lu-
etteloi Kurttila vireästä va-
paaehtoistoiminnasta ja 
jatkoi että aikaisemmin jär-
jestetyt MLL:n uimakou-
lut, hiihtokilpailut ja lasten-

Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Utajärven yhdistys 
ry on saavuttanut aikuisen 
naisen iän ja juhlisti 85-vuo-
tispäiväänsä lauantaina 
10.8. Utajärven Hyvinvoin-
titalolla, lasten musiikkite-
atteriesityksen merkeissä.

- Yhdistys on perustet-
tu 6.8.1928 päivätyillä asia-
kirjoilla. Tuolloin yhdistyk-
sen tarkoituksena oli toimia 
lastensuojelun ja -huol-
lon edistämiseksi yhteis-
kunnassa. Yhdistyksen ny-
kyisellä hallituksella ei ole 
hallussaan alkuaikojen asia-
kirjoja, perustamisasiakir-
jan kopiota lukuun ottamat-

Utajärven mll aikuisen naisen ikään
ta.  70- luvulta lähtien olevat 
asiakirjat on nykyinen halli-
tus luovuttanut tänä kesänä 
Utajärven kotiseutuarkistol-
le, kertoi MLL:n Utajärven 
yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtaja Mira Kurttila. 

MLL:n Utajärven yhdis-
tyksen hallitukseen kuuluu 
tällä hetkellä puheenjohta-
jan lisäksi kuusi jäsentä ja 
toiminta pyörii vapaaehtois-
voimin sekä talkoilla. Yhdis-
tyksen yhtenä voimavarana 
on hyvä yhteistyöverkosto 
Utajärvellä toimivien yhdis-
tysten, kunnan ja seurakun-
nan kanssa. Verkostot mah-
dollistavat lapsille ja heidän 

perheilleen suunnattujen ta-
pahtumien ja teemapäivien 
toteuttamisen pienelläkin 
budjetilla. Yhdistyksen tulo-
jen lähteenä ovat jäsenmak-
sut ja avustukset, sekä mah-
dolliset tapahtumien tuotot.

- Jatkamme tänäkin 
vuonna toimintaamme hy-
väksi havaitulla teemalla 
“Vanhemmuuden tukemi-
nen”. Maanantaiaamuisin 
seurakuntatalolla kokoon-
tuva MLL:n perhekahvi-
la on tästä hyvä esimerk-
ki. Perhekahvila on matalan 
kynnyksen kohtauspaik-
ka, jossa vertaistukea saavat 
niin vanhemmat kuin lap-

MLL:n Utajärven yhdistyksen 85-vuotisjuhlan annista oli nauttimassa yhdistyksen tärkeimmät 
asiakkaat.

hoitotoiminta ovat monella 
varmaankin hyvässä muis-
tissa.

MLL:n Utajärven jäse-
neksi voi halutessaan liit-
tyä helpoiten netin kautta 
MLL:n sivuilta.

Terttu Salmi
Kuvat: Jenny Kärki

Kivi- ja hyvinvointimes-
suilla lauantaina 17.8. kel-
lo 16.15 alkaen luennoi auk-
torisoitu seksuaalineuvoja, 
erityistason seksuaalitera-
peutti Anita Autio. Hän lu-
ennoi parisuhteesta ja sek-
suaalisuudesta, ja kuinka ne 
liittyvät ihmisen hyvinvoin-
tiin.

– Jos ihmiselle luontai-

seksuaalisuus liittyy tiiviisti hyvinvointiin
sissa perusasioissa kuten 
seksuaalisuudessa ja/tai 
parisuhteessa on jotakin on-
gelmia se voi heijastua kai-
kille elämänalueille. Monel-
le aiheesta on vain hankala 
keskustella, ja sen vuoksi 
hankin itselleni alan koulu-
tuksen. Minulle seksuaali-
suudesta keskusteleminen 
on muutenkin luontevaa, 
ja olen huomannut, että 
yleensä siitä tulee luontevaa 
myös niille joiden kanssa 
keskustelen. Monissa tilan-
teissa saan palautetta, että 

onpa hyvä että tästä aihees-
ta puhutaan ääneen, kertoo 
Autio.

Hyvinvointiin liittyy siis 
paljon muutakin kuin esi-
merkiksi liikunta ja ruoka-
valio. Myös seksuaaliter-
veyden pitäisi olla luonteva 
osa terveydenhuoltoa. Esi-
merkiksi nuoret parit voi-
vat tarvita lisätietoa, vaik-
kapa siitä miten raskausajan 
jälkeen palataan normaaliin 
kanssakäymiseen ja kuin-
ka ylläpitää seksuaalista hy-
vinvointia. Myös jotkut sai-

raudet ja lääkkeet voivat 
vaikuttaa seksuaalisuuteen, 
jolloin ihminen saattaa hä-
veliäisyyttään kieltää itsel-
tään luonnollisen asian.

Anita Autio toimii Uta-
järven kunnassa Hyvin-
vointitalon vastaavana 
ohjaajana ja on joskus to-
dennutkin työporukalleen, 
että mikä se sellainen työ-
paikka olisi, jossa seksuaa-
liset asiat eivät ollenkaan 
vaikuta toimintaan. Hän ko-
kee, että ihminen tekee rat-
kaisuja kokonaisvaltaisesti 

Anita Autio saapuu Kivi- ja 
hyvinvointimessuille  
luennoimaan parisuhde- ja 
seksuaalisuusasioista.

Yrittäjä pystyy harvemmin 
irtautumaan työstänsä pi-
demmäksi ajaksi. Yleensä jo 
kolmen päivän matkan jär-
jestäminen vaatii liian pal-
jon järjestelyjä, ja varsinkin 
yksinyrittäjälle asia voi olla 

virkistystä yrittäjälle vapaa-ajasta
mahdoton.

Utajärven yrittäjät ry ha-
luaa toiminnallaan tarjo-
ta virkistäytymismahdolli-
suuksia jäsenilleen, jotta he 
voisivat hetkeksi irrottautua 
hektisestä arjesta. Elokuun 
ensimmäisenä viikonloppu-
na tehtiin perheretki Suo-
mussalmelle, missä kaksi 
päivää ihmeteltiin lähiseu-
dun nähtävyyksiä. Perhe-
reissuun lähti 19 henkilöä, 
mutta tällä kertaa lapsia ei 
saatu mukaan.

Lauantaiaamuna lähdet-
tiin liikkeelle ja ensimmäise-
nä tutustuttiin Raatteenpor-
tin opastettuun näyttelyyn, 
jonka jälkeen ruokailtiin yh-
dessä. Porukka majoittui 
hotelliin Kiannon Kuohuis-
sa. Sunnuntaina matkattiin 
Kianta-laivalla Turjanlin-
naan ja päivän kruunasi ke-
säteatterinäytös Rikas rakas 
köyhä varas. Aurinkoinen 

sää hemmotteli matkalaisia 
koko viikonlopun ja poruk-
ka nautti.

Utajärveltä on viime 
vuosina lähdetty yhä har-
vemmin tekemään reissuja 
yrittäjäporukalla, ja paikal-
lisyhdistyksen puheenjoh-
taja Gunnar Göransson 
selittää asiaa sillä, että yh-

distyksen aktiivisin osa on 
pienentynyt.

- Toimintaan tarvittai-
siin lisää tuoretta verta. Itse 
olen ollut Utajärven yrittä-
jien hallituksessa vuodes-
ta -93 ja olemme sen jälkeen 
järjestäneet vaikka minkä-
laista toimintaa. Nyt oma 
ideapankkini alkaa olla tyh-

joten seksologian opinnois-
ta on ollut valtavasti hyö-
tyä. Seksi on vain yksi osa 
seksuaalisuutta.

– Luennointipyyntö-
jä tulee enemmän kuin mi-
hin pystyn vastaamaan, 
sillä haluan ennen kaik-
kea panostaa työhöni Uta-
järvellä. Olen käynyt 
kouluilla vetämässä seksu-
aalikasvatustunteja, ja muu-
tamista luennointikohteista 
mainittakoon Vaalassa Hy-
vinvointitapahtuma ja Uts-
joella Naistenpäivät. Muu-
tin muutama vuosi sitten 
Inarista Ouluun ja asettumi-
sessakin on mennyt oma ai-
kansa, Autio toteaa. JK

Gunnar Göransson kaipai-
si Utajärven yrittäjäyhdistyk-
sen aktiiviporukkaan tuoret-
ta verta.

Kuvia Utajärven yrittäjien perhereissulta Suomussalmelta. Kuvat Gunnar Göransson.
jä, ja mielelläni antaisin tilaa 
nuoremmille ja uusille ide-
oille, kertoo Göransson.

Mies on jo eläkkeel-
lä omasta yritystoiminnas-
taan, mutta harrastusta 
riittää useassa luottamus-
toimessa. Varsinkin Lions-
toiminta on lähellä Görans-
sonin sydäntä. Lisäksi hän 

toimii järjestyksenvalvoja-
na Rokualla tanssi-iltoina 
ja muuallakin pyydettäes-
sä, enimmikseen harrastuk-
sen vuoksi. Göransson ehti 
myös muutama vuosi sitten 
myydä hirvestyskamppeen-
sa, mutta kuulemma hirvi-
metsällä on tänäkin syksynä 
käytävä. JK
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Sivistystoimenjohtaja 
Hanna Värri  (08) 5875 5710, 050 567 3336
Etsivä nuorisotyöntekijä 
Marjukka Itkonen  050 564 4084

KOULUTUSPALVELUT
Utajärven kunnan opetustoimen pedagogisesta 
johtamisesta ja kehittämisestä vastaa sivistys-
palveluiden johtotiimin alaisuudessa toimiva 
opetustiimin. Opetustiimissä on edustus kaikilta 
kunnan kouluasteilta.
Utajärven koulu ja lukio Laitilantie 8, 91600 Uta-
järvi
Rehtori, 0-5 lk, 
Väänänen Erkki  (08) 5875 5714, 050 304 7102
Rehtori, 6-9 lk, lukio, 
Blomster Tapani  (08) 5875 5715, 050 567 3335
Palvelusihteeri Hämälä Leena 050 444 0950

VAPAA-AIKAPALVELUT
Nuoriso- ja liikuntatalo, 
Anttilantie 5, 91600 Utajärvi
Jukka Grip    050 538 1497
Kaino Rajala   050 443 7582

KIRJASTO
Anttilantie 13, 91600 Utajärvi  050 444 0029
Kulttuurisihteeri Tarja Vimpari  050 588 6607

Avoinna:
Maanantai  12.00-19.00
Tiistai  12.00-19.00
Keskiviikko  10.00-16.00
Torstai  12.00-19.00
Perjantai  10.00-16.00
Lauantai  Suljettu
Sunnuntai  Suljettu
Aattopäivinä  10.00-15.00

KANSALAISOPISTO
Muhoksen kunnanvirasto, 
Asematie 14, PL 39, 91501 Muhos
Toimisto avoinna lukuvuoden aikana 
ma-pe klo 8.00-11.00 ja 12.00-15.30. 
Rehtori 
Jaana Anttila-Kämäräinen  044 4970 010

Sivistyspalvelut

Kunnanjohtaja
Kyösti Juujärvi     (08) 5875, 0500 298 042
Hallintojohtaja 
Matti Molander      (08) 5875 5706, 050 412 7530
Hyvinvointivastaava 
Hannele Karhu       (08) 5875 5711, 0500 584 506
Kehitysjohtaja 
Asko Merilä            (08) 5875 5708, 0500 298 042
Va. Hallintosihteeri
Tarja Haapapuro  (08) 5875 5712, 050 375 8854

Isännöitsijä
Sanna Valtanen      (08) 5875 5713, 050 592 7307
Maataloussihteeri 
 Timo Halonen    050 559 3561
Työpaja   050 546 4444
Tori-kirppis   050 407 6130
Nuorten työpajaohjaaja 
Pasi Laatikainen   050 568 0620
Hyvinvointitalon vastaava ohjaaja
Anita Autio   050 438 3450
Edunvalvonta   029 5652 682

Utajärven terveyskeskus 
Kirkkotie 38 
Avoinna ma-to 8-16, pe 8-15

Vastaanotto 
Päivystysnumero  (08) 5875 6700 
Kiireetön ajanvaraus  (08) 5875 6705 
Virka-ajan ulkopuolella päivystävä 
sairaanhoitaja vuodeosastolla 
(Suvituuli)  0500 295 384 

Lääkäripäivystys OSYP:ssä  (08) 315 2655 
Työterveyshuolto, Työterveyshoitaja 
Valkama Liisa  (08) 5875 6723
Neuvolapalvelut Koululaisten vuositarkastukset, 
perhesuunnittelu 
Huovinen Kaarina   (08) 5875 6262 
Äitiys- ja lastenneuvola 
Karppinen Kirsi  (08) 5875 6281

Terveyspalvelut

www.utajarvi.fi

KUNNANVIRASTO
Laitilantie 5, 
PL 18, 91601 UTAJÄRVI
Avoinna ma-pe klo 8-16
Vaihde   (08) 5875 5700
Fax   (08) 5421 278

Yhteispalvelupiste  (08) 5875 5701
Avoinna ma-pe klo 8-16

etunimi.sukunimi@utajarvi.fi
kirjaamo@utajarvi.fi

Utajärvellä tapahtuu 
syksyllä 2013

Ota yhteyttä:
Mirja Savolainen, tekninen johtaja            
puh. 040 3699176
mirja.savolainen(at)utajarvi.fi									

Ilkka Lyttinen, rakennustarkastaja
puh. 0400 855 950
ilkka.lyttinen(at)vaala.fi

Roinilan jokirantatontit
Koti keskellä luontoa Oulujoki varressa

Roinilan rauhallisuus on taattu 
kaavoituksella ja isoilla tonteilla, 
jotka sijaitsevat vehreiden pelto-
maisemin keskellä rajoittuen Ou-
lujokeen. Roinilan alue tarjoaa su-
juvaa arkea, leppoisaa vapaa-aikaa 
ja kotia keskellä maaseutuelämää. 
Alueella on hyvät vapaa-ajan rei-
tistöt - patikointi- ja hiihtovaelluk-
seen soveltuva Oulujokilaakson 
Tervareitistö kulkee aivan alueen 
vierestä ja myös yhteys moottori-
kelkkareitille on sujuva. Täällä voit 
perheesi kanssa nauttia sellaises-
ta elämisen laadusta ja asumisen 

mukavuudesta, josta olet aina haa-
veillutkin.

Kaikki omarantaiset tontit ovat 
noin 1500-neliöisiä, ja niillä on ra-
kennusoikeutta 250 kerrosneliö-
metriä. Roinilan uusi omakotialue 
on Oulujoen rannassa noin viisi 
kilometriä kunnan keskustasta 
länteen. Tavoite on, että kunnallis-
tekniikka eli kadut, vesijohdot ja 
viemärit valmistuvat syksyllä.

Onnellista asumista 

Utajärvellä!

1.7.-29.8. Kuvia vapaasta Oulujoesta,  
valokuvia 1920-luvulta kirjastossa.

La 31.8. Sanginkylän Venetsialaiset Valkeisellä 
järj. Sangin Kyläseura ja Utajärven Eläkkeensaajat.

2.-27.9. Pirkko Saarenpään valokuvanäyttely  
”Luonto minun silmin”	esillä	kirjaston	Sofian	Kammarissa.

Pe 6.9. Yrittäjyysrekka parkkeeraa Utajärvellä klo 8-11.

13.-15.9. SyysSyke – Retkeily- ja  
maastoliikuntatapahtuma Rokualla.  
Lisätietoja Rokuan Helth & Spasta p. 020 7819 200.

Su 29.9. Mikkelinpäivän markkinat  
Ahmaksen koululla klo 11 alk.

La 5.10. OTC järjestää Rokua MTC:n  
eli maastopyöräkilpailun Rokuan maastoissa.  
Samana päivänä myös lapsille suunnattu TourDeKids.  
Lisätietoja os. http://otc.kompassi.com.

Ke 9.10. Utajärven Vesaiset ry:n järjestämä disko lapsille.

Pe 29.11. Joulukauden avajaiset  
Utajärven torilla ja Torimakasiinilla.

Pe 29.11. ja La 30.11. klo 19  
Rokuan riemukkaat pikkujoulut ryhmille - Ulla Tapanisen 
”Lava-ammuntaa” -talk show Rokuan Health & Spassa.

Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntatalolla.

La 7.12. Sangin koululla kirpputorin merkeissä  
joulumyyjäiset ja puurojuhla.
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Sotilasvala- ja vakuutustilai-
suudet jaettiin tänä vuonna 
kahdelle päivälle ja kahdel-
le paikkakunnalle. Perjan-
taina 9.8. Utajärvelle saapui 
valatilaisuuteen noin 500 

sotilasvalatilaisuus tuplasi Utajärven väkimäärän

Valapäivänä Hyvinvointitalon pihalla tarjolla oli hernekeittolou-
nasta. Kuva Iida Vitikka.

Seppeleen laskeminen sankarihautausmaalla. Kuva Iida Vitikka.

Yli 500 alokasta vannoi sotilasvalat Utajärven koulun urheilukentällä. Kuva Iida Vitikka.

alokasta omaisineen, eli yh-
teensä lähes 3000 henkilön 
verran. Utajärven kunnassa 
on noin 3000 asukasta, joten 
tilaisuus tuplasi kunnan vä-
kimäärän tilapäisesti.

Komea tilaisuus sujui tih-
kusateesta huolimatta hy-
vin ja siirtymiset paikasta 
toiseen onnistuivat järjes-
telmällisesti. Valalle saapu-
neet alokkaat olivat Pohjan 
pioneeripataljoonan ja Poh-
jois-Suomen viestipataljoo-
nan joukoista.

Ohjelmassa oli aluksi Uta-
järven kirkon vieressä ole-
valla sankarihautausmaal-
la seppeleenlaskutilaisuus, 
jonka jälkeen liikuntahallilla 
suoritettiin sotilasvakuutus 
ja urheilukentällä vannot-
tiin sotilasvalat. Seuraavak-
si tehtiin ohimarssi Ahma-
tietä pitkin. Päivä päättyi 
yhteiseen kenttälounaaseen 
Hyvinvointitalon piha-alu-
eella. Tarjolla oli hernekeit-
toa ja lisäksi paikalla oli so-
tilaskotiauto, josta sai ostaa 
munkkia ja kahvia. JK

Hyvän Olon PisaroitaHyvän Olon Pisaroita
- kasvohoidot
- jalkahoidot
- suolahuone

- kotikäynnit
- lahjakortit

Vaalantie 21, 91700 Vaala
Sinikka puh: 0400 695 853

hyvaolonpisaroita@gmail.com

MERILÄN
KARTANO

www.merilankartano.com
Oppisopimus tulee ajankoh-
taiseksi yrityksessä yleen-
sä silloin kun joko tarvi-
taan uutta työvoimaa tai jo 
olemassa olevalle henkilö-
kunnalle tarvitaan lisäkou-
lutusta. Jos sopivan koulu-
tuksen saanutta henkilöä ei 
löydy työmarkkinoilta, kä-
tevintä voi olla kouluttaa 
tekijä työskentelyn ohessa, 
jolloin oppiminen on inten-
siivisempää ja käytännön-
läheisempää. Tällöin myös 
varmistuu osuva koulutus-
räätälöinti juuri työnantajan 
tarpeisiin.

– OSAO:n Aikuis- ja työ-
paikkakoulutusyksikkö jär-
jestää kaikkien alojen oppi-
sopimuskoulutusta. Tällä 

oppisopimuskoulutus  
räätälöidään vastaamaan tarvetta

hetkellä käynnissä on noin 
tuhat oppisopimusta ja var-
sinkin nuorten yhteiskun-
tatakuun piiriin kuuluvi-
en nuorten osalta resursseja 
on lisätty, kertoo koulutus-
suunnittelija Anne Pudas.

Työnantajan tehtäväksi 
oppisopimuksessa jää tarjo-
ta monipuolisia työtehtäviä 
ja oppimisen mahdollisuuk-
sia opiskelijalle. Työnanta-
ja tai opiskelijalle nimetty 
työpaikkakouluttaja järjes-
tää tarpeen mukaan ohjaus-
ta, antaa palautetta ja arvioi 
opiskelijan panosta.

Palkkaa opiskelijal-
le maksetaan työehto-
sopimuksen mukaisesti. 
Työnantajalle maksetaan 

koulutuskorvausta, jonka 
suuruus vaihtelee useista 
tekijöistä riippuen. Nuorten 
yhteiskuntatakuun ansiosta 
etenkin nuoren työttömän 
ja ammatittoman henki-
lön työllistäminen voi tul-
la työnantajalle edullisem-
maksi. Peruskoulun tänä 
vuonna päättäneen nuoren 
työllistämisestä työnantaja 
saa korotettua koulutuskor-
vausta, jolloin useammalle 
nuorelle taataan mahdolli-
suus koulutukseen.

Esimerkiksi juuri ylä-
koulun päättäneen nuo-
ren ensimmäisenä työvuon-
na työnantajalle maksetaan 
koulutuskorvausta 800 eu-
roa kuukaudessa. Toisena 

Yrittäjyysviikolla 2.9. - 
8.9.2013 Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjät kiertää 
maakuntaa yhteistyökump-
paneineen näyttävällä ja 
hyvin tunnistettavalla 90 
neliömetrin tilaksi muun-
tautuvalla rekalla. Road 
Show saapuu Utajärven to-
rille 6.9. kello 8–11.

- Yrittäjyys näkyy ja 
kuuluu sekä keskustelem-
me yrittäjyydestä koko vii-

läsnä yrittäjän arjessa 
-kiertue Utajärven torille

kon. Tähän liittyy Suomen 
Yrittäjien valtakunnallinen 
toivomus kuntien ja kau-
punkien valtuustoille ko-
koontumisesta ja sitoumuk-
sesta yrittäjyyden puolesta, 
kertoo Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien toimitusjohta-
ja Marjo Kolehmainen, joka 
julkistaa tilaisuudessa Pk-
yritykset talouden veturi-
na Utajärvellä -tutkimuksen 
tulokset.

Road show-tapahtumaan 
liittyy elinkeinoseminaa-
ri, jonka juontaa Utajärven 
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja 
Gunnar Göransson. Miten 
lisätä matkailutuloja Oulu-
jokivarteen Rokua Geopark-
alueelle -paneelissa pu-
heenjohtajana ja aiheeseen 
johdattajana toimii Utajär-
ven valtuuston puheenjoh-
taja. Eero Pirttikoski. Panee-
lin alustuspuheenvuoron 

esittää kehitysjohtaja, Uta-
järven Yrityspuiston toimi-
tusjohtaja Asko Merilä.

Tilaisuudessa pullakah-
vit tarjoaa Utajärven Maa- ja 
Kotitalousnaiset sekä Uta-
järven Yrittäjät. Tietoiskut 
tarjoavat kiertueella muka-
na olevat yhteistyökump-
panit: OSAO, Finnvera Oyj, 
Nordea, Fennia, Elisa Oyj ja 
Rastor Oy. HT

vuonna 500 €/kk ja kolman-
tena 300 €/kk. Oppisopi-
muskoulutukseen voi hakea 
palkkatukea myös TE-toi-
mistolta, jos palkkaa opis-
kelijaksi työttömän työnha-
kijan.

Opiskelijan ammatilli-
sen kehittymisen vuoksi on 
tärkeää mahdollistaa opis-
kelijan osallistuminen tieto-
puolisille lähiopetuspäiville 
oppilaitoksessa. Oppisopi-
musajan jälkeen olisi toi-
vottavaa, että työnantaja 
tarjoaisi mahdollisuuksien 
mukaan myös työpaikan 
jatkossa, mutta velvoitetta 
työsuhteen jatkamiseen ei 
ole. JK

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme
•  Esitteet 

• Tabloid -lehdet 
• Omakustannekirjat  
•  Valokuvauspalvelut  

(yrityskuvaukset, häät,  
hautajaiset, rippikuvaukset, 

syntymäpäivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy

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

Pudasjärvi-lehti Oy
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vehnä-, ohra- 
ja ruisjauhot 

pohjoisen viljasta
myös luomuna

www.kinnusenmylly.fi Jauhettu ja pakattu Utajärvellä

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

- Fysioterapia
- Jalkaklinikka

- kuntosali

HAUTAKIVIEN

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

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

• Vihannesten ja  
 kukkien taimet
• Amppelit

• Ruukkukukat
• Monivuotiset

Jurvelinin Puutarha

Rotikantie 7,
91640 Särkijärvi

Puutarha:  (08) 5424 903
Lea:  044 2537 874
Niilo:  040 7641 420

Kaikille sattuu yllättäviä va-
hinkoja, joista seuraa rahan-
menoa, joten siksi itsensä, 
perheensä ja omaisuutensa 
vakuuttaminen kannattaa. 
Nyt vakuusasioiden laitta-
minen kuntoon onnistuu 
Utajärvelläkin pankkiasioi-
den ohessa.

Utajärven Osuuspankin 
palveluihin on tullut viime 
talvena uutena lisäyksenä 
Pohjola-vakuutukset hen-
kilöasiakkaille. Lisäksi nyt 
onnistuvat autojen rekiste-
röinnit sekä omistajanvaih-
dokset. Utajärvellä vakuu-
tusasioita hoitavat Anne 
Laurila ja Minna Eskuri. Ai-
kaisemmin kaikki vakuu-
tusasiakkaat ohjattiin asia-
miesten hoidettavaksi.

- Pienessä pankissa jo-
kaisen henkilökunnan jäse-
nen pitää osata kaikenlaista 
ja kyllä tämä vakuutuspuo-
len opettelu on tuonut lisää 
ulottuvuuksia myös omaan 
osaamiseen. Henkilöasiak-
kaita voimme palvella va-
kuutusasioissa, ja yritysasi-
akkaat voivat kauttamme 
tavoittaa yritysten vakuu-
tuksiin erikoistuneet asia-
miehet, kertoo Minna Es-
kuri.

Anne Laurila kertoo, että 
laajentunut palvelutarjonta 
on lisännyt asiakastyytyväi-
syyttä ja kävijämääriäkin. 
Laurila uskoo tämän kerto-
van siitä, että pankissa osat-
tiin vastata oikealla hetkellä 
kysyntään.

- Vakuutusasioiden kä-
sittelyyn kannattaa varata 

Pohjola-vakuutukset  
myös Utajärven osuuspankista

aika, tai ainakin soittaa etu-
käteen tulostaan. Yleensä, 
jos kaikki vakuutukset ale-
taan käydä huolella läpi, sii-
nä saattaa vierähtää lähes 
tunti. Pienet vakuutukset, 
kuten matkavakuutukset, 
onnistuvat käden kääntees-
sä, Laurila huomauttaa.

Laurila ja Eskuri saivat 
vakuutuspuolen koulutusta 
viime syksynä, mutta Lau-
rila kertoo, että käytäntö on 
opettanut vielä enemmän. 
Joka päivä pankissa tulee 
hoidetuksi useampi vakuu-
tusasia, eli kysyntää on. JK

Anne Laurila ja Minna  
Eskuri hoitavat Utajärven 

Osuuspankilla myös vakuu-
tusasioita. Kuva: Iida Vitikka.

VR on tilasi Utajärven kun-
nan työpajalta katoksen, 
joka vietiin elokuun alus-
sa Utajärven asemalle junaa 
odottavien suojaksi. Toisel-
la puolella katosta on ka-
tettu pyörävarasto ja raitei-
den puolella saa istuskella 
tuulelta ja sateelta suojas-
sa. Odotuskatos valmistui 

juna-aseman  
suojakatos on nyt paikoillaan

kesän 2013 aikana ja se ra-
kennettiin valmiiksi Hyvin-
vointitalon pihalla, jonka 
jälkeen siirrettiin paikalleen 
juna-asemalle.

Utajärven juna-aseman 
asemarakennus on raken-
nettu rataosuuden Mu-
hos—Utajärvi valmistuttua 
vuonna 1928. Rakennuksen 

alakerrassa sijaitsivat odo-
tushuone sekä henkilökun-
nan toimisto- ja sosiaalitilat, 
mutta lipunmyynti asemal-
la lopetettiin vuonna 1998. 
Tämän jälkeen suojaista 
odotustilaa asemalla ei ole 
ollut, joten oli huomaavais-
ta VR:ltä panostaa asiakkait-
tensa viihtyvyyteen. JK

Oulujoen Karitsa 
Utajärvi

p.045 678 1667

Varaa ensi kesän maisemanhoitajat! 
 
Oulujoen Karitsa p.045-6781667 

Karitsanlihaa 
suoramyyntinä. 

Toimitus myös Ouluun.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

rakennamme 
Utajärvelle tietoverkkoa

puh 044 028 3642
www.eerokovalainen.fi
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Utajärvi on Pohjois-Pohjan-
maan alueella ensimmäinen 
kunta, jossa on alettu raken-
tamaan valtion ja kunnan 
tuella valokuituverkkoa. 
Osuuskunta Utakuidun toi-
mitusjohtaja Mari Mikko-
nen kertoi, että tämä on 
ainutlaatuinen tilanne Uta-
järvellä. 

- Verkko rakennetaan 
koko kunnan alueelle ja sen 
pitäisi olla valmis 2014 lop-
puun mennessä. Konkreet-
tinen rakentaminen on aloi-
tettu 15.7. ja rakentaminen 
etenee tällä hetkellä sivuky-

laajakaistaverkon rakentaminen Utajärvellä etenee nopeasti
lien alueilla neljän kaivupo-
rukan voimin Niskalla, Ah-
masella, Puutturijärvellä ja 
Sotkalla. Työt etenevät kir-
konkylää kohti noin kuusi 
kilometriä päivässä.

- Liittyjiä on tullut tähän 
mennessä noin 500, joista 
300 yhden kuukauden ai-
kana. Liittymistahti on ol-
lut kiitettävää mutta vie-
lä tarvitaan lisää. Alakylän 
asukkaita on vielä vähän 
mukana. Vapaa-ajan asuk-
kaita on aika hyvin liittynyt 
ja lisää kaivataan. Utajärven 
keskustan alue ei ole rahoi-

tuksen osalta tukikelpois-
ta aluetta, mutta sinnekin 
se rakennetaan joka tapauk-
sessa. Rakentaminen aloi-
tetaan keskustan alueella 
2014. Kunnat ja operaattorit 
tuskin saavat enää valtiolta 
tukea näin laajaan rakenta-
miseen, joten nyt on se tilai-
suus ja se pitää käyttää hy-
väksi, muistutti Mikkonen.

Osuuskunta Utakuitu 
perustettiin 10.1.2013 ja sen 
tarkoituksena on rakentaa 
100/100 Mbit/s laajakais-
taverkko Utajärven kun-
nan alueelle. Osuuskunta 

Utakuidun toimitusjohtaja-
na toimii Mari Mikkonen ja 
hallituksen puheenjohtaja 
on Pentti Tuovinen. Hank-
keesta ja laajakaistasta on 
informoitu kyläilloissa ym-
päri Utajärven kunnan alu-
eella viime syksyn ja tämän 
kevään aikana.

Kattava  
laajakaistaverkosto 
on tärkeä myös  
kunnalle
Utajärven kunnanvaltuus-
to on päättänyt tukea laaja-

kaistaverkon rakentamista 
kunnan alueelle. Valtuusto 
on hiljattain päättänyt, että 
kunta varautuu myöntä-
mään osuuskunta Utakui-
dulle lainaa kahteen miljoo-
naan euroon saakka. Sadan 
megan internetyhteyttä pi-
detään nykyisin yhtä tär-
keänä asiana kuin toimivaa 
vesi- tai sähköverkostoa. 
Runkoverkon investointi 
on 2,3 miljoonaa euroa. Val-
tio tukee hanketta reilul-
la 1,3 miljoonalla ja kunta 
valtakunnallisesti sovitul-
la kahdeksalla prosentilla 

eli vajaalla 200 000 eurolla. 
Kunta lainaa osuuskunnal-
le jäljelle jäävän osuuden 
eli noin 800 000 euroa. Ky-
läverkon bruttoinvestoin-
ti puolestaan on 1,2 miljoo-
naa, ja kunta lainaa rahat 
osuuskunnalle. Jos ELY-
keskus myöntää rakenta-
miseen tukea, lainan määrä 
pienenee.

Pertti Kuusisto

Taloyhteyden auraaminen Kurttilan pihapiirissä. Kaapelin aurausta Naaman kylällä.

Utajärven kunta on kus-
tantanut neljä kirjasta 
paikkakunnan historiasta. 
Kirjoihin on kerätty Elin-
ympäristöhankkeen toi-
mesta muistitietoa, tutkit-
tu painettua materiaalia 
esim. sanomalehtiä, etsitty 
vanhoja valokuvia ja pal-
jon muuta. Kirjojen aiheet 
liikkuvat Kurimossa, Ou-
lujoella, hautausmailla ja 
Ahmaksella. Kirjojen jul-
kistamistilaisuus on lauan-
taina 17.8. kello 12 Utajär-
ven torilla.

Teos ”Pororaitoja, mal-
miveneitä ja koskivoimaa” 
raottaa Särkijärven Kuri-
mon rautaruukin vaiheita 
1800-luvulla. Teos sisältää 
myös sanaston, sillä tämän 
päivän ihmisille eivät kaik-
ki Kurimon rautaruukin ai-
kana käytetyt ammattisa-
nat ja -termit avaudu.

”Kuohuissa kulkeneet” 
-teoksessa eri ammattialo-
jen edustajat kertovat työs-
tään Oulujoella, kertojina 
ovat muun muassa lasku-
mies, tervansoutaja, roo-
mari, möljän rakentaja ja 
voimalaitosrakentaja.

”Koppeleista kirkko-
maille” -teoksessa puo-
lestaan esitellään Uta-

järven käytössä olevat 
hautausmaat. Kirjassa vai-
najat kertovat erilaisis-
ta tapahtumista ja sattu-
muksista pitäjässä heidän 
elinaikanaan. Teoksessa 
kerrotaan myös jo käytöstä 
poistetuista hautausmaista.

Neljäs teos ”Sankarite-
koja Ahmaksella” on teh-
ty sarjakuvakirjaksi. Se 
kertoo Lasse Räisäsestä, 
kertomusten voimakkaas-
ta ja väkevästä kotiseudun 
puolustajasta, Lucia Ru-
sintyttärestä, naisesta, joka 
tuomittiin käräjillä noituu-
desta sekä Pekka Kukko-
sesta, miehestä joka lap-
sena Ahmaksella oppi 
äidiltään runoja. Hänen 
kauttaan ne aikanaan pää-
tyivät Kalevalakirjaan. Kir-
jaan piirrokset on tehnyt 
Ilpo Koskela.

Kooltaan kirjat ovat kä-
teen sopivia ja niissä on 28–
40 sivua. Ne soveltuvat hy-
vin kokonsakin puolesta 
opaskirjoiksi. Kirjat tulevat 
myyntiin syksyn aikana ai-
nakin kirjastoon ja kunnan-
virastolle. Kirjat maksavat 
kukin 8 euroa, yhteishinta 
30 euroa.

Tarja Vimpari

Kunta kustansi  
historiallisen  

neljän kirjan sarjan
Maailman ainoa jokieloku-
viin keskittyvä elokuvafes-
tivaali järjestettiin jo neljät-
tä kertaa lauantaina 29.6. 
Pitkiä ja lyhytelokuvia esit-
tävän festivaalin kantava 
teema on perinteisesti joki. 
Jokaisella ihmisellä on oma 
jokensa. Merilän Kartanon 
pihapiirin maaseututun-
nelmassa järjestetyssä festi-
vaalissa kävi iltapäivän ai-
kana mukavasti yleisöä ja 
vielä illan viimeisestä elo-
kuvaa katsomassa laskettiin 
olevan 40 katsojaa. Päivän 
kuluessa yleisö sai naut-
tia viidestä elokuva-/doku-
menttiesityksestä. Lisäksi 
oman esityksensä piti taitei-
lijana ja luonnonkuvaajana 
tunnettu Antti Tenetz.

Järjestäjien tavoite on 
alusta asti ollut järjestää laa-
dukas tapahtuma, josta kai-
kille jää hyvä mieli. Yleisö 
on kiittänyt tapahtuman an-
tia ja ohjelmistoa vuodesta 
toiseen ja toivonut, että ta-
pahtuma järjestettäisiin jat-
kossakin. Järjestäjät olivat 
tapahtumaan erittäin tyy-
tyväisiä ja katsojajoukossa 
näkyi jo vakiokasvojakin. 
Katsojia oli sopivasti, oh-
jelmisto oli hieno ja tapah-
tuman tunnelma oli, kuten 

Kuvien virta 
- jokielokuvafestivaali Utajärvellä

Kuvien Virta -elokuvayleisöä kahvitauolla elokuvaelämysten välissä. Kuva: Tarja Vimpari

tarkoitettukin, rauhallinen 
ja kiireetön.

Tapahtuman luennoit-
sijat ovat olleet hämmästy-
neitä siitä, kuinka tällaisen 
kokoluokan kunnassa jär-
jestetään näin laadukas ta-
pahtuma. Heille joutuu joka 
vuosi selittämään, miksei 
tapahtuma ole esimerkiksi 
Oulussa. Isommalla paikka-
kunnalla tapahtuman luon-
ne helposti muuttuisi ja 
kaupallistuisi laadun kus-
tannuksella. Tapahtumaa 
on jo kosittu astetta suurem-

malle paikkakunnalle.
Tapahtuman järjestäjät 

ovat todenneet, että pitkien 
elokuvien hankinta on vain 
rahakysymys, mutta lyhyt-
elokuvien saaminen näytet-
täväksi on haastavaa. Kan-
sallisen elokuva-arkiston 
elokuvia on mentävä henki-
lökohtaisesti metsästämään. 
Apua ei saa eikä elokuvia 
ole luetteloitu yleisökäyt-
töön. YLE:llä olisi paljon 
materiaalia, mutta niiden 
hankkiminen on vain tehty 
mahdottomaksi tekijänoi-

keuksien vuoksi. Järjestäjät 
haluavat kiittää Fortumia, 
jolta saatiin jonkin verran 
lyhytelokuvia Oulujoen te-
osta. Ne ovatkin olleet erit-
täin suosittuja.

Elokuvafestivaalin järjes-
tivät yhteistyössä Utajärven 
Alakyläläiset ry, Merilän 
kartano, Oulun Elokuva-
keskus ry, Oulujoen reitti 
ry, Utajärven kunta, VIEHE 
Oulujoki -hanke sekä yksi-
tyishenkilöitä. Näillä näky-
min jokielokuvista nauti-
taan myös ensi kesänä! PK



2013 13Utajärven Kivi- ja 
Hyvinvointimessut

Fysioterapiapalvelut Utajärven keskustassa

Asematie 2, 91600 Utajärvi p. (08) 542 1703, 050 559 3617. 
kuntouta@elisanet.fi

PARTURI-KAMPAAMO

Vanhatie 46, 91600 Utajärvi
Puh. 5421 235

Merisuolasta 
valmistetut itsehoitotuotteet

www.saltset.fi

Laajakaistaverkon rakentaminen 
etenee Utajärvellä vauhdilla.

Älä nuku onnesi- ota kiireesti yhteyttä!

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

Yksilölliset asut mittatilaustyönä
Kaikki korjausompelut ja muodistukset

Brodeeraukset
Kodin sisustus ompelut

Kauttani saa myös vaatetus-, verho- ja sisustuskankaita
sekä verhotangot ja -kiskot ym. tarvikkeet

Puh. 050 329 0308
Eteläpolku 9, Vaala

Jaana Tiala
Hermoratahieroja

Myös intialainen päähieronta

Utajärven jäähallissa jär-
jestettävillä Kivi- ja Hy-
vinvointimessujen rin-
nakkaistapahtumana on 
lähiruokapäivä lauantaina 
17.8. Kello 10 alkavan ta-
pahtuman päätähtenä häärii 
televisiosta ja radioaalloilta 
tuttu kokki Janne Pekkala, 
jonka antamia ruokavink-
kejä sekä kokkausnäytöksiä 
voi seurata kello 11 ja 13.

Janne Pekkala on ol-
lut yrittäjänä jo 15 vuotta. 
Tämän vuoden alusta toi-
minta muuttui, kun Pek-
kala perusti Oulun Väliky-
län Yrityspuistoon oman 
50-paikkaisen Fat Rooster 
-lounasravintolan. Ravin-
tolan keittiön kautta pyörii 
myös Pekkalan luotsaama 
catering-toiminta. Itsensä li-
säksi Pekkala työllistää kol-
me vakituista työntekijää, 
sekä tarvittaessa myös keik-
katyöläisiä. Kokkaamisen li-
säksi Pekkalan firmasta löy-
tyy myös tarjoilupalvelu 
ja täydelliset astiastot use-

janne Pekkala esiintyy lähiruokapäivässä

Janne Pekkala on tuttu kokki televisiosta, radiosta sekä nyt 
myös Fat Rooster ravintolastaan. Pekkala nähdään 17.8. lähi-
ruokapäivän pääesiintyjänä Utajärvellä.

ammalle sadalle henkilölle. 
Fat Rooster on varattavissa 
myös yksityiskäyttöön.

- Kesäaika meni Oulun 
torilla rieskarullien parissa. 
Siitä tuli niin paljon positii-
vista palautetta, että täytyy 
alkaa miettimään ensi kesän 
hittijuttua ja toimintastrate-
giaa, iloitsee Pekkala.

Monipuolisuus on Jan-
ne Pekkalan tavaramerkki. 
Kokkikapustan hän vaihtaa 
tuon tuostakin rumpukapu-
loihin kahden eri kokoon-
panon riveissä. Discotran-
sit soittaa 70-luvun hittejä ja 
uudempi kokoonpano Little 
Nina and Knockouts esittää 
vanhaan tyyliin rock’n roll-
musiikkia sekä rhythm and 
bluesia.

Uusinta uutta Pekkalal-
la tällä hetkellä on kirjapro-
jekti, josta hän ei suostunut 
avautumaan yhtään enem-
pää. Eikä hän aikonut myös-
kään koskaan aikuistua!

Terttu Salmi

Särkijärven kyläseura ry
Kurimon rautaruukin esittelyä ryhmille  

sopimuksesta puh. 045 855 4800.

Utajärven Kotiseutuyhdistys ry
Museon kesäoppaille järjestetään 

kahvitilaisuus Torimakasiinissa 
to 22.8. klo 16. 

Keskustellaan menneestä ja tulevasta kesästä. 
Paikalla myös kulttuurisihteeri Tarja Vimpari.

Viime vuonna lähiruokapäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa Utajärven torilla.

Utajärven Maa- ja kotitalo-
usnaiset järjestävät Kivi- ja 
hyvinvointimessujen yhte-
ydessä 17.8, kello 10-14 Lä-
hiruoka – sadonkorjuu –to-
ritapahtuman Utajärven 
tori- ja makasiinialueella. 

Lähiruoan ympärille teh-
ty toritapahtuma järjestet-
tiin viime kesänä ensim-
mäisen kerran. Utajärven 
maa- ja kotitalousnaisten 
puheenjohtaja Eeva-Kai-
sa Karhu keräsi palautetta 
sekä yleisöltä että näytteil-
leasettajilta. Hyvästä pa-
lautteesta johtuen tilaisuus 
päätettiin uusia tänä vuon-
na ja teemaksi valittiin Sa-

lähiruoka – sadonkorjuu -toritapahtuma
donkorjuu. Tilaisuuden 
juontajana ja näytöskokkina 
häärii kaikkien tuntema Jan-
ne Pekkala. Näytösajat ovat 
kello 11 ja kello 13.

Hyvänmakuinen, puh-
das, kotimainen lähiruoka 
edistää terveyttä ja tukee 
hyvinvointia. Tapahtuman 
tarkoituksena on myös teh-
dä tunnetuksi suomalais-
ta ruokakulttuuria ja vaa-
lia kotiseutumme perinteitä. 
Maa- ja kotitalousnaisten 
kotitalous- ja ruokaneuvon-
ta tunnetaan uudistuvana, 
luotettavana ja puolueet-
tomana kuluttajien ruoka-
osaamisen kehittäjänä. Maa- 

Jos sinulla on myytävää sadonkorjuusi  
tuotantoa, vielä ehtii mukaan torille.  
Pöytäpaikan voi varata ennakkoon  

Arin Konepisteestä tai voit tulla torille  
lauantaina kello 9 alkaen.

Julkaisija: Utajärven Yrittäjät ry, Viehe-hanke
Vastaava toimittaja: Kaisu Merilä
Toimittajat: Jenny Kärki, Pertti Kuusisto, 
 Heimo Turunen, Terttu Salmi

Sivunvalmistus: VKK-Media Oy/Katariina Niemitalo
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

UTaJärVeN YriTTäJäT rY SeKä MeSSUJeN JärJeSTäJä 
VieHe-HaNKeeN JULKaiSeMa KiVi- Ja HYViNVOiNTiMeSSUT 

UTaJärVeLLä 2013 eriKOiSLeHTi.

Utajärven Kivi- ja Hyvinvointimessut 2013 on luettavissa:
www.vkkmedia.fi  (klikkaa yläpalkista ”Lehdet”)

ja kotitalousnaiset edistävät 
yhdessä sidosryhmien kans-
sa ruoanlaittotaitoja, ravit-
semustietämystä sekä muu-
ta arjenhallintaan liittyvää 
osaamista.

Kaisu Merilä

Utajärven Kivi- ja 
Hyvinvointimessut
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- Klassinen hieronta 
- Aromaöljyhieronta

- Vyöhyketerapia (myös eläimet)
- Rakennekynnet (geeli)

- Ripsienpidennykset

Hieronnax
TMI SIRPA LAATIKAINEN

Vanhatie 46, Utajärvi
Jussilantie 2, Muhos
Puh. 040 5542 166

Utajärven Leipomopalvelu
Koulutie 5 (jäähallia vastapäätä)

P.  0500 311 971

AVoinnA meSSUjen AjAn
lauantaina ja sunnuntaina klo 9-17

Keittolounas 8,- 
sis. keiton, leivän, juoman, 

salaatin, kahvin

Tuoretta 

leipää!

Polttoöljyä nyt myös automaatista  
(mittarit 6 ja 7)

Välitämme polttoöljyä  
suoraan myös säiliöösi

Tiedustelut ja tilaukset ma-pe klo 9-17 
puh. 0400 184 015/Jaakko Haataja

seo.
Utajärvi

HEI!

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

KYLÄTALAKKARI
.
.
.
.
.

kiinteistönhoito
kodinremontit
nurmen leikkuut
ulkomaalaukset
mökkitalkkaroinnit 
ym.

Tmi: J. Mulari

Apua kaikkiin 
arjen askareisiin.

p. 044 297 0741

Alasintie 10 90400 Oulu

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

MYY Juuri valmistuneesta 
As Oy Utajärven Jokihovista

3 h + k + s  68 m2  4. krs

Vuodesta 1997 alkaen Utajärveltä saanut yritystiloja ja 
tontteja Yrityspuiston kautta. Jos valmiita tiloja ei ole 
ollut, niin ne on rakennetaan. Yrityspalvelujen riittä-
vyyden takaa yhteistyö Oulunkaaren kuntayhtymän 
yritysasiamiehen palvelut. Erityisesti uusien yritysten 
liikeidean kehittämiseen ja kannattavuuden rakenta-
miseen sekä paperitöihin on apu ollut tuiki tarpeellis-
ta ja suosittua. Utajärven yritysten käytettäväksi tulee 
jo tänä vuonna 100-1000 megan tietoliikenneyhteydet. 
Näin Utajärven yritykset ovat olla kehityksen kärjes-
sä. Yrittäjä, tee ehdotus Utajärven Yrityspuisto Oy:lle ja 
tule onnistumaan Utajärvelle!

Matkailu on Rokua Geoparkin myötä nopeasti nou-
seva toimiala Utajärvellä. Juorkunan Rekihovin yrittä-
jyydestä syntyy pian kova kilpailu kun suurkaupunki-
en turistit löytävät luonnon rauhan, upean suoluonnon 
sekä Kiiminkijoen melonta-, veneily-, kalastus- ja ret-
keilymahdollisuudet kuvauskohteineen. Oulujokivar-
ren laadukkaiden Geopark-kohteiden palvelut tunne-
taan jo ympäri maailmaa.

Yli 130 ha tilaa rakentamiseen
Valtatietä ja rautatietä tarvitsevien suuryrityksien tar-
peita ajatellen on Utajärven kunta hankkinut riittävästi 
hyvää rakennusmaata valtatie 22:n ja rautatien välistä 
vesivoimalaitoksen läheltä. Yli 130 hehtaaria teollisuus-
alueen ympärillä olevaa maata voidaan ottaa nopeasti 
käyttöön yrityspalvelujen säestämänä miltei toimialas-
ta riippumatta. Utajärven Yrityspuisto Oy markkinoi 
ja neuvottelee itsenäisesti noiden alueiden käyttöön-
otosta ja mahdollisesti tarvittavista kunnallisista tuki-
toimista.

Tietoliikenneyhteydet 1000  
megaan saakka!
Ensi syksynä tulee Utajärvelle valokuituyhteydet, jot-
ka rakennetaan niin, että tarvittaessa nopeus voidaan 
nostaa helposti 1000 megaan. 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 voimalaitoksel-
ta teollisuudelle. Muoviteollisuus on ollut tästä ominai-
suudesta erittäin tyytyväinen.

Puunjalostukseen ja  
biotalouteen uusia tuulia
Utajärvellä kunnioitetaan puunjalostusta ja kaiken ai-
kaa on meneillään monia erilaisia kehityshankkeita 
puutuotannon uudistamiseksi ja monipuolistamiseksi. 
Samoin muu biotalous on kokemassa nopeita kehitys-
askelia ajassa kiihtyvän askelluksen mukana.

Utajärven Yrityspuisto haluaa täyttää teollisuusalu-
eiksi ostamansa maat mahdollisimman nopeasti. 

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

Utajärven  
yrityspuisto oy:ltä 

tiloja ja apua  
yrittämiseen

Tervetuloa Utajärvelle  
onnistumaan!

riitta Mustonen
Jalkojenhoitaja

Tonttikuja 2, 91600 Utajärvi

Puh. 5421 513, 040 7268 013

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

AURAT

Jaakko Laitinen I 050 319 8244 I www.rp-koneet.fi

Pelkosen Mökit

Potkuntie 10, 91620 Sanginkylä
puh. 040 8450 219

Vuokrattavana 
talviasuttavia, 

hyvin varusteltuja 
mökkejä

S
Kansanedustaja

Pirkko mattila 

Tavattavissa Utajärven Kivi- ja 
Hyvinvointimessuilla

Perussuomalaisten osastolla

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä

Lauantaina 17.8. 
klo 10.30-14.00

• perinteinen ja vyöhyke-
 terapeuttinen jalkojen hieronta
•  Intialainen päähieronta
• myös koti-ja laitoskäynnit
• lahjakortit

Jalkojen hoidot

Tmi Sisko Holappa
Sotkantie 29,Utajärvi
puh. 040 5937 660
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Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2013 päättävän 
nuoren työllistämiseen oppisopimuk-
sella yrityksen on mahdollisuus saada 
korotettua koulutuskorvausta työpai-
kalla tapahtuvan oppimisen ohjaukses-
ta.  Korotettu korvaus työnantajalle on 
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena 
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena 
300 €/kk.

Mikäli työtön nuori on päättänyt perus-
koulunsa vuonna 2012 tai aikaisemmin 
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella, 
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada 
normaalin koulutuskorvauksen.

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkin-
not ovat käytettävissä mm.
•	 autoalan	perustutkinto
•	 hiusalan	perustutkinto
•	 hotelli-,	ravintola-	ja	cateringalan	
 perustutkinto

•	 kiinteistöpalvelujen	perustutkinto
•	 kotityö-	ja	puhdistuspalvelualan	
 perustutkinto
•	 liiketalouden	perustutkinto
•	 liikunnanohjauksen	perustutkinto
•	 maatalouden	perustutkinto
•	 rakennusalan	perustutkinto
•	 sosiaali-	ja	terveysalan	perustutkinto
•	 talotekniikan	perustutkinto
•	 tieto-	ja	viestintätekniikan	
 perustutkinto

Yrittäjä, nappaa motivoitunut nuori töihin 
oppisopimuksella! Kysy lisää Osaajan 
paikasta päivystävältä koulutus-
suunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai 
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi 

www.osao.fi/oppisopimus
www.hyvadiili.fi

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

OSAOsta 
ammattiin

www.osao.fi

Avoinna sopimuksen 
mukaan. Tervetuloa!

P. 040 838 4908
Vanhatie 50, Utajärvi.

Perjantaisin hiusten 
leikkaukset ilman 

ajanvarausta klo 9-17

Tervetuloa meille 
uudistumaan!

www.utajarvenmessut.com

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Tervetuloa!
Järjestää: LC Pudasjärvi Ry
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

Lavalla tahdit takaa 
Pentti Kumpulainen ja 
Savotta yhtye  
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken! 
Pääpalkintona 500€ matkalahjakortti!

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Lippu 15 €

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 

alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe! Lasten Venetsialaiset
La 31.8. klo 12-14

Järjestää MLL Pudasjärvi

Jyrkkäkoski

Ohjelmassa mm. disco, 
Kari Tykkyläisen askartelupiste, 
kasvomaalausta... Paikalla myös 

KidSing voittaja 
Jenni Jaakkola!

Myynnissä vohveleita, 
makkaraa ja MLL:n tuotteita 

Huvikeskuksentie Pudasjärvi

La 31.8.2013

K -18

Nuorten Venetsialaiset
Perjantaina 

30.8. alk. klo 20-01
Disko klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Myytävänä kala- ja 
liharuokaa viinin kera

Ilta mökkiläisille, 
entisille 

pudasjärvisille sekä 
muille asiasta 
kiinnostuneille 
Jyrkkäkosken 
huvialueella 

la 31.8. klo 18. 

Järjestää Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät

Kahvitarjoilu

TILITOIMISTO

KOONTIA OY
tilitoimisto@koontiaoy.fi 

Sirpa Komminaho 040 530 7399

Oulun Maakone Oy  
Puh. 0400 681 726

www.oulunmaakoneoy.fi

Rakennamme 
tietoverkkoa 
Utajärvelle

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.Liity jäseneksi  

www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.
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Oman taloutensa
isäntä tietää
mistä vakuutukset
kannattaa ottaa.
OP-bonuksia kertyy nimittäin ihan
tavallisesta pankkiasioinnista ja nyt
myös Pohjolan vakuutuksista.

Tule juttelemaan tai klikkaa op.fi

Yhdessä hyvä tulee.

Pohjola
Utajärven Osuuspankki

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

Jäätymätön
rakenne!

Toimitus sisäl -
tää kellunnan 
ja reikäterät!

Laajempi ala!Enemmän kerralla!

Siisti
aurausjälki!

Väri yritysku-
van mukaan!

Puolta nopeammin!

900 – 14003000 – 5000

VALMISTUS JA MARKKINOINTI, 
RP-KONEET KY
Putaalantie 3, 91600 Utajärvi, 
010 548 1444, fax (08) 556 5606
www.rp-koneet.fi

MYYNTI,
Pohjois-Suomi
Jaakko Laitinen 050 319 8244

Malli      Skaalattava 
työleveys (mm) 

L 9-14 900 - 1400

L14-23 1400 - 2300

L 16-27 1600 - 2700

L 17-28 1700 – 2800

L 19-30 1900 – 3000 

L 22-36 2200 – 3600 

L 24-40 2400 – 4000 

L 26-44 2600 – 4400 

L 28-46 2800 – 4600

L 30-50 3000 – 5000 

 Skaala levenee

 tilanteen mukaan!

Puhelujen hinnat ovat lankapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min ja matka -
puhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Hintoihin sisältyy alv. 24%

AURAT

www.rp-koneet.fi/maarakennus

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

Jäätymätön
rakenne!

Toimitus sisäl -
tää kellunnan 
ja reikäterät!

Laajempi ala!Enemmän kerralla!

Siisti
aurausjälki!

Väri yritysku-
van mukaan!

Puolta nopeammin!

900 – 14003000 – 5000

VALMISTUS JA MARKKINOINTI, 
RP-KONEET KY
Putaalantie 3, 91600 Utajärvi, 
010 548 1444, fax (08) 556 5606
www.rp-koneet.fi

MYYNTI,
Pohjois-Suomi
Jaakko Laitinen 050 319 8244

Malli      Skaalattava 
työleveys (mm) 

L 9-14 900 - 1400

L14-23 1400 - 2300

L 16-27 1600 - 2700

L 17-28 1700 – 2800

L 19-30 1900 – 3000 

L 22-36 2200 – 3600 

L 24-40 2400 – 4000 

L 26-44 2600 – 4400 

L 28-46 2800 – 4600

L 30-50 3000 – 5000 

 Skaala levenee

 tilanteen mukaan!

Puhelujen hinnat ovat lankapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min ja matka -
puhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Hintoihin sisältyy alv. 24%
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www.rp-koneet.fi/maarakennus

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

Jäätymätön
rakenne!

Toimitus sisäl -
tää kellunnan 
ja reikäterät!

Laajempi ala!Enemmän kerralla!

Siisti
aurausjälki!

Väri yritysku-
van mukaan!

Puolta nopeammin!

900 – 1400

3000 – 5000
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L 17-28 1700 – 2800
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L 24-40 2400 – 4000 

L 26-44 2600 – 4400 

L 28-46 2800 – 4600

L 30-50 3000 – 5000 
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Toimitus sisäl -
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ja reikäterät!
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L 28-46 2800 – 4600
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ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

Jäätymätön
rakenne!

Toimitus sisäl -
tää kellunnan 

ja reikäterät!

Laajempi ala!Enemmän kerralla!

Siisti
aurausjälki!

Väri yritysku-
van mukaan!

Puolta nopeammin!
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AURAT

www.rp-koneet.fi/maarakennus

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

Jäätymätön
rakenne!

Toimitus sisäl -
tää kellunnan 

ja reikäterät!

Laajempi ala!Enemmän kerralla!

Siisti
aurausjälki!

Väri yritysku-
van mukaan!

Puolta nopeammin!
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Putaalantie 3, 91600 Utajärvi, 
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www.rp-koneet.fi

MYYNTI,
Pohjois-Suomi

Jaakko Laitinen 050 319 8244
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L14-23 1400 - 2300
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