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Utajärven Yrittäjät ry sekä Messujen järjestäjän Viehe-hanKKEEN JULKAISEMA ERIKOISLEHTI ELOKUU 2013

Kyösti Juujärvi

Utajärven
Kivi- ja hyvinvointimessut
Jäähallissa 17.-18.8. klo 10 – 18
Lauantai 17.8.
11.00

Anita Autio

Utajärven kunnan tervehdys Kyösti Juujärvi
- Liikenneturvallisuuskyselyn palkinnon luovutus,
Liikenneturvallisuustyöryhmän edustaja
- Kauneimman istutuslavan palkinnon luovutus,
Luonnostaan hyvinvoiva-hanke

Vesa Krökki

Satu Mustanoja

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
www.utajarvenmessut.com

Liput:
Aikuiset: 7 €
Lapset: (6-15 vuotta) 3 €

Tervetuloa MESSUILLE!
Ohjelman lisäykset sekä
muutokset mahdollisia.
Jäähalli, Koulutie 6, Utajärvi
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YKKÖSOSOITTEETON
JOKA TALOUTEEN
UTAJÄRVELLÄ,
MUHOKSELLA , VAALASSA
JA JAKELUA OULUSSA
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Mukana
messuilla:
• 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
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Raikas avaus uudentyyppiseksi
messutapahtumaksi
Utajärven Kivi- ja hyvinvointimessut ovat raikas
avaus
uudentyyppiseksi messutapahtumaksi. Viikonlopun aikana on esillä
koko perheelle sopivia, kiinnostavia tapahtumia. Hyvinvointiin
paneudutaan
messuilla ihmisten harrastusten ja vapaa-ajan kautta. Luonto-teema sopii
erinomaisesti alueen toimijoiden esittelyyn.
Matkailun merkitys alueen liike-elämälle ja työllisyydelle ovat kasvamassa.
Meillä on pitkät perinteet,
sillä matkailun historia Utajärvellä ulottuu 1800 -lu-

vulle, jolloin Oulujoen koskiveneturismi
saavutti
kansainvälisiäkin matkailijoita. Matkailun lippulaivaksi Oulujokilaaksossa on
nousemassa Rokua Geopark, jonka verkoston toimijoilla on mahdollisuus jakaa
tietoa ja kokemuksia luonnontieteiden opetuksesta,
geologisen perinnön suojelusta, geomatkailusta sekä
kestävästä kehityksestä.
Rokuan alueen kylpylä-, kuntoutus- ja majoituspalvelut keskellä mahtavaa harjualuetta antavat
elämyksiä
kaikenikäisille
matkailijoille. Alueen pal-

velut ovat laajentuneet uusien investointien myötä.
Uusimpana luontokohteena
Utajärvellä on mahdollista
tutustua mahdollisesti tulevaan kansallispuistoon Olvassuolla. Monimuotoisesta
aapasuoalueesta voi tulevaisuudessa kehittyä uusi
matkailun vetonaula.
Utajärvi tarjoaa erinomaiset puitteet messutapahtumalle. Messut keskittyvät jäähallin alueelle,
mutta tapahtumia on myös
mm. Utajärven torilla.
On tutkittu, että ihmisten
hyvinvointiin vaikuttaa rahaa enemmän osalliseksi tu-

Utajärven jäähallissa järjestettävillä Kivi- ja Hyvinvointimessuilla on mahdollisuus viettää mukava
elokuinen viikonloppu koko
perheen kanssa! Utajärvelle saapuu lähes kolmekymmentä
näytteilleasettajaa
esittelemään erilaisia palveluja ja tuotteita.
Hyvinvointimessuilla on
esillä runsaasti hyvinvointialan palveluja ja erilaista
harrastustoimintaa. Uniikkeja käsityötuotteitaan esittelevät paikalle saapuneet
koruntekijät ja taidekäsityöläiset. Myynnissä on hyvinvointituotteita
kattavasti,
aina aisteja hemmottelevasta laatukosmetiikasta lähtien.
Kivimessujen
puolella Rokua Geopark ja GTK

esittelevät geomatkailua ja
myynnissä on puolijalokivituotteita ja persoonallisia kivisiä lahja- ja käyttöesineitä.
Lapsiyleisöä viihdyttää
sunnuntaina huippusuosittu Pressan Katit ja lauantaina lapsiyleisön hauskuuden
takaa Pallomerimies. Muut
luennot ja ohjelmanumerot
löytyvät lehden etusivulta!

VIEHE-hanke
vastaa kysyntään
Kivi- ja hyvinvointimessujen taustalla on Humanpolis Oy:n hallinnoima VIEHE
Oulujoki -hanke. PohjoisPohjanmaan
ELY-keskus
tukee hanketta maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke on alueiden
välinen ja kattaa Muhoksen,
Utajärven ja Vaalan kunnat.

Hankkeen ohjausryhmä
koostuu toiminta-alueensa kuntien sekä Humanpolis Oy:n edustuksesta. Ohjausryhmään kuuluu myös
hankkeen rahoittajan edustaja
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta.
Hankkeella halutaan herätellä aktiivista toimintaa Muhoksen, Vaalan ja Utajärven
alueella, järjestämällä asukkaille työpajoja, tapahtumia
ja muuta aktiivista toimintaa. Toiminnalla vastataan
esiselvityksen yhteydessä
saatuun palautteeseen.
VIEHE Oulujoki -hankkeessa johtajana toimii toimitusjohtaja Ritva Okkonen.
Hankkeen
projektihenkilöstöön kuuluvat projektipäällikkö Heikki Haverinen
sekä
projektisuunnittelija

Heikki Haverinen on Kivi- ja
hyvinvointimessuja järjestellyt VIEHE Oulujoki -hankkeen
projektipäällikkö.
Annareetta Enkvist. Hanketta toteutetaan yhteistyössä muiden Rokua Geopark
-alueen hankkeiden kanssa.

Utajärven yrittäjillä vilkasta toimintaa
Utajärven Yrittäjillä on ollut
vilkasta toimintaa. Kevätkokouksessa hyväksytyssä toimintakertomuksessa kävi
ilmi, että yhdistys on ollut
mukana järjestämässä yhdessä muiden tahojen kanssa useita eri tapahtumia,
kuten muiden muassa kotiseutuviikon tapahtumia,

lauluiltoja ja joulunavausta.
Lisäksi jäsenistölle järjestettiin vapaa-ajan toimintana
teatteri-ilta Möljällä, kaksi
karaoketanssi-iltaa Merilän
aitassa sekä jouluruokailu
syyskokouksen yhteydessä.
Valtakunnalliset yrittäjäpäivät järjestettiin Oulussa,
jonne Utajärveltäkin osal-

listuttiin runsaslukuisasti,
myös kunnan edustajia oli
mukana.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokoukseen Haukiputaalla osallistuttiin.
Yhdistys on puheenjohtajan Gunnar Göranssonin toimesta osallistunut
useisiin yhdistyksen jäsen-

• LCR Action oy:
ohjelmapalvelut
• LCR Health and beauty:
Aloevera tuotteet, kosmetiikka
• Pressan Katit
• Rokua Geopark
• GTK Kuopio
• Bnurzeg minerale
• Utajärven eläkeläiset
• Utajärven Hyvinvointitalo

Pentti Tuovinen
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja

Kivi- ja hyvinvointimessut ovat ovella!

• Esoteeriset alkemistit:
puolijalokivituotteet

• Utajärven yrittäjät

lemisen tunne. Sanotaan,
että osallisuutta ei synny
rahasta, se syntyy tekemisestä. Utajärven kunnan puolesta toivotan
näyttelyvieraat
lämpimästi tervetulleiksi Utajärvelle.

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

ten juhliin sekä muiden
yrittäjäyhdistysten vuosijuhliin, useisiin PPY:n seminaareihin, ryhmä 2012-tapaamisiin,
Oulunkaaren
kuntayhtymän palavereihin, Suomen yrittäjien puheenjohtajien seminaariin
laivalla sekä kunnallisjohdon seminaariin Jyväskylässä.
Göransson on toiminut
PPY:n hallituksessa ja hänen varajäsenenään Kaisu
Merilä. Lisäksi Göransson
on ollut mukana PPY:n seniorivaliokunnan perustamisessa ja toiminut sen jäsenenä. Kristina Kiviselg on
mukana Nuorten yrittäjien
valiokunnan toiminnassa.
Vuoden yrittäjänä palkittiin LVI ja Konehartikka Oy,
yrittäjänään Seppo Hartikka.
Yhdistyksen
edustajana 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 jäähallilla 17.–18. elokuuta.
Tapahtuman idea otettiin jälleen esille viidentoista
vuoden tauon jälkeen, kun
VIEHE Oulujoki-hankkeen
puitteissa haluttiin herätellä vanhojakin tapahtumia
takaisin eloon. 90-luvulle saakka Kivimessut olivat
ympäri Suomen tunnettu
ja vieläpä alan pohjoisin tapahtuma. Kävijöitä oli parhaimmillaan yli kymmenen
tuhatta!

Utajärven
Kivimessujen
historiaa
Kivimessut järjestettiin ensimmäisen kerran 80-luvun puolella ja jatkuivat kesän kohokohtana vuoteen
-98 saakka. Idea- sekä toiminnan miehenä oli Matti Häkli, joka tuolloin oli
muutaman vuoden toiminut kivialan yrittäjänä ja
harrastajana. Kivimessujen
konsepti oli hänelle tuttu
muualta Suomesta, ja idea
lähti syntymään…
- Sanoin kunnanjohtajalle, että järjestetään kivimessut ja sinne saattaisi tulla
noin pari tuhatta henkilöä.
Kunnanhallitus päätti antaa tilat messujen käyttöön.
Kunnan ohjenuoraksi sain,
että jos 1500 messuvierasta
saadaan kahdessa päivässä, niin jo se on hyvä tulos.
Ensimmäisellä kerralla vieraita oli jo 3500 ja se innosti
jatkamaan tapahtumajärjestämistä tulevaisuudessakin,
Häkli kertoo.
Alun perin messujen tiloina oli liikuntahalli, jonne alkuaikojen 30 näytteilleasettajaa mahtuivat hyvin.

Sittemmin tapahtuman laajentuessa otettiin käyttöön
myös
koulurakennuksen
luokkahuoneet
kahdesta
kerroksesta.
Liikuntahallin ja koulun välille rakennettiin yhdyskäytävä, joka
piti messualueen yhtenäisenä. Käytävä oli aina messujen suurin investointi. Myös
lukiolaisia oli aina mukana
messujen lipunmyynnissä
ja paljon muussa. Messujen
kasvaessa SPR saatiin mukaan ensiapua vaativien tilanteiden varalta.
- Utajärven nuorten toimintaorganisaatio
Unto
hoiti messualueen järjestelyt ja vastasi alueen opasteista sekä järjestyksestä.
Konkreettinen messutouhu
alkoi torstaina kun Peräseinäjoelta saapui pöydät, jotka kävi aina sama mukava
kaveri tuomassa. Perjantaina untolaisten kanssa pystytettiin pöydät ja laitettiin
pressut. Aatto se oli aina
juhlista jaloin: perjantaina
tuli mukava jännityksen kipinä, mitenköhän seuraavana päivänä saapuu väkeä,
Häkli tarinoi.
- Kunta oli aktiivisesti
mukana tukemassa tapahtumaa. Kunnan päättäjät
olivat ymmärtäneet hyvin
messujen idean: vaikka ne
eivät toisikaan välittömästi
huimia tuloja, niin iso kansantapahtuma luo imagoa
ja jakaa tietoutta kunnasta.
Olen tavannut esimerkiksi
golf-harrastuksen tiimoilta
paljon ihmisiä ympäri Suomen, jotka vieläkin muistavat Utajärven kivimessut,
Häkli kertoo.
Vuonna 1998 Matti Häkli
muutti Rantasalmelle ja
luotsasi vielä sieltä käsin
yhdet Kivimessut. Etätyönä

tehty messujärjestely osoittautui kuitenkin raskaaksi, joten Häkli jättäytyi roolistaan ja paneutui uuteen
pestiinsä uudessa kotipaikassaan. Toimeliaan miehen lähdettyä kuvioista Kivimessut ei löytänyt enää
uutta järjestäjää, ennen kuin

VIEHE Oulujoki –hankkeen
Heikki Haverinen työryhmineen päätti tarttua asiaan. JK

Valokuvat Utajärven Kivimessuilta vuodelta 1995, Matti
Häklin arkistosta.
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Elämäntapakauppa ja hyvinvoinnin erikoisliike
KuuKorento on Oulun keskustassa
Albertinkadulla
toimiva hyvinvoinnin erikoisliike. Se on kahden elämäniloisen nuoren naisen,
Maarit Viirin ja Maaret Peltoniemen, vuonna 2011 perustama elämäntapakaup-

pa, jonka lennokas slogan
on ”Kevyemmin Siivin!”.
KuuKorennon tuotevalikoimiin kuuluvat muun
muassa luonnonkosmetiikka, ekopesuaineet, hoitokivet, kristallit, suitsukkeet,
äänimaljat,
lahjatavarat,

KuuKorennon valikoimissa on energisiä puolijalokiviä hoitokiviksi, onnenkiviksi ja lahjaksi ystävälle.

musiikki- meditaatio-CD:t,
tarot- ja viestikortit sekä
elämäntaidon kirjallisuus.
KuuKorento tarjoaa myös
monipuolisesti
hoitopalveluita, kursseja ja tapahtumia, joiden ajankohtaiset tiedot löytyvät yrityksen
nettisivuilta. Yritys vuokraa
hoitohuonettaan ja kurssitilojaan kaikille hyvinvointialan toimijoille hierojista
selvännäkijöihin, joten yhteistyön kautta KuuKorennon toiminta on iloisen vilkasta ja kaupasta löytyy
jokaiselle jotakin ikään tai
sukupuoleen katsomatta.
KuuKorennon
suosituimpiin tuotteisiin kuuluvat hoitokivet, korut,
luonnonkosmetiikka ja kirjallisuus. Hoitopalveluihin,
kuten tasapainottavaan reikihoitoon on helppo varata aika online-ajanvarauksen kautta. Kuukorennolla
on myös verkkokauppa. PK

KuuKorennon yrittäjät Maarit Viiri ja Maaret Peltoniemi.

Kurun kiviosaamista Utajärvelle

Maros opettaa
hyvinvointia
kivien avulla
Kumpanakin messupäivänä Kivi- ja hyvinvointimessuilla luennoi Jan-Mikael
Maros, aiheenaan jalokivien terapeuttiset vaikutukset
ihmisen terveyteen. Maros
asuu Virroilla ja hän saapuu
Esoteeriset alkemistit ry:n
edustajana paikalle. Hänellä
on lisäksi messuilla myyntipiste, jossa hänellä on tarjolla satoja erilaisia kiviä.
Maros on opiskellut itämaista psykoterapiaa ja tutustunut aiheeseen myös
useilla matkoillaan Intiassa Himalajalla. Hänen luentonsa liittyvät mindfulness – eli tietoisen läsnäolon
kautta tapahtuvaan itseparantamistekniikkaan.
- Ihmisessä on seitsemän eri energiakeskusta eli
tsakraa, joiden kautta eri kehon alueiden energiat virtaavat. Tähän tietoisuuteen
yhdistelen meditaatiota ja
intuitiotaitoja, ja näin kehitämme yhdessä ihmisen terveyttä tietoisesti, Maros selostaa.
Mies on ollut nyt kaksi vuotta eläkkeellä, jota

ennen hänellä oli yritys.
Alalla hän on ollut noin 30
vuotta. Nyt itämaisen psykoterapian oppeja harjoitetaan yhdistyksen kautta,
luentojen ja kuvakirjojen tekemisen muodossa. Lisäksi
Maros auttaa ihmisiä opiskelemaan omaa itseään tarjoamalla erilaisia terapioita
ja hoitoja. JK

Kivituote Liesiveden Juha
Liesivesi saapuu Utajärven
Kivi- ja hyvinvointimessuille markkinoimaan kivisiä koriste- ja käyttöesineitä sekä rumpukiveä. Hän
saapuu paikalle Kurusta,
Pirkanmaan Ylöjärveltä ja
edustaa isänsä, Jarmo Liesiveden omistamaa yritystä.
Kivimessut
houkuttivat 90-luvun lopulle saakka kivialan toimijoita ympäri Suomea kokoontumaan
Utajärvelle.
Tapahtuman
herättämisestä henkiin tyytyväisiä ovat myös paikalliset, mutta muistot eivät olleet hiipuneet myöskään
muualla ihmisten mielistä:
- En itse päässyt ikinä osallistumaan Utajärven messuille, mutta tiesin
tapahtumasta. Olin myös
kuullut ihmisiltä kovasti kehuja. Minulla oli tapana kiertää enemmän messuja, ennen kuin viisi vuotta
sitten perustin oman myymälän. Vaimo auttaa myymälän kanssa ja poika Juha
on kovasti innostunut myös
alasta, ja esittelee toimintaamme messuilla, kertoo
Jarmo Liesivesi.
Jarmo Liesiveden kokemus kivialalta ulottuu vuo-

Juha Liesivesi (vas.) saapuu Utajärven Kivi- ja hyvinvointimessuille edustamaan isänsä Jarmo
Liesiveden kivituotteita valmistavaa yritystä.
teen -73, jolloin hän aloitti
töissä kivifirmassa hiojana.
Nykyisin hän lisäksi valmistaa kotipajassaan omia tuotteitaan. Nyt 20 vuotta toiminimiyrittäjänä toiminut
mies valmistaa kivestä käyttö- ja koriste-esineitä. Luonnonkivestä loihditaan lämpömittareita, kelloja, pöytiä

tai vaikkapa tarjottimia ja
tuoppeja.
- Kivituote on kestävä ja
näyttävä erilaisten käsittelytapojen ansiosta. Käsittely on haastavaa, ja ehkä
juuri siksi kiehtovaa. Suomessa kivituotanto on vain
hiipumaan päin, eikä erikoislaitteistoihin enää ha-

luta panostaa. Halpatuonti
on polkenut kivimateriaalin
hintoja, ja siksi esimerkiksi suomalaista kymmenen
millin laattaa ei saa oikein
mistään. Monet pohjoismaisetkin kivituotteet tulevat käsiteltyinä Italian tai
muualta
Keski-Euroopan
kautta. JK
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GTK tuo Kansannäytetoimintaa Utajärven messuille
Kansannäytetoimi on Geologian
tutkimuskeskuksen toimintamuoto, jolla on
suora yhteys kaikkiin kivistä kiinnostuneisiin harrastajiin. Normaalisti näytteitä vastaanotetaan postitse,
mutta tällä kertaa kaikilla
on mahdollisuus tuoda oma
mielenkiintoinen näytteensä tutkittavaksi Utajärven
Kivi- ja hyvinvointimessuille!

Jari Nenonen kertoo, että
vastaavaa toimintaa oli Utajärven kivimessuilla jo aikanaan, ja silloinkin se sai suuren suosion.
Messujen ulkopuolellakin GTK:lle voi lähettää löytämiään mineraali-, maa- tai
kivinäytteitä tutkittavaksi.
Malminäytteiden lisäksi lähettää voi vaikkapa teollisuusmineraali-,
luonnonkivi- ja korukivinäytteitä.
Jokainen lähetty näyte tutkitaan ja tutkimustulokset
ilmoitetaan kirjeitse lähettäjälle. Mielenkiintoisimpien
näytteiden löytöpaikka käydään tarkistamassa paikan
päällä.
- Malmin ja muiden mineraalien etsintä on myös
mainio harrastus, joka soveltuu kaikille retkeilyn ja
monen ulkoiluharrastuksen
yhteyteen. Mikään ei estä
vaikkapa hirvipassissa seisojaa, marjastajaa tai luokkaretkeläistä tutkailemasta
samalla alueen kiviä, kertoo
geologi Jari Nenonen.

Kansannäytetoiminta on
hyödyllistä toimintaa, sillä jokainen näyte kartoittaa
geologiatietokantaa ja tietoutta raaka-ainevarannoista. Lähetetyt näytteet voivat tuoda etua ja iloa myös
lähettäjälleen
palkintojen
muodossa. Vuosittain GTK
käyttää palkintoihin rahaa
30 000 euroa.

Kuinka
homma hoituu
Kiviharrastajan
perusvarustukseen kuuluvat kivivasara ja suojalasit silmien
suojelemiseen kivensiruilta. Tavallinen sähkösulake sopii mineraalien viirun värin ja teräspiikki tai
puukon kärki käyvät mineraalien kovuuden toteamiseen. Magneettirauta tai
kompassin neula soveltuvat
mineraalin magneettisuuden toteamiseen. Kompassi tai gps-laite on hyvä pitää mukana, ettei näytteen
löytöpaikka ole pelkästään
oman muistin varassa. Paik-

ka kannattaa merkitä myös
maastoon. Lähettäväksi riittää nyrkin kokoinen pala
malmikivestä.
GTK:n kansannäytetoiminta on keskitetty Itä-Suomen yksikköön Kuopioon.
Tällä hetkellä kansannäytteitä vastaanotetaan vuosittain noin 6000 – 7000 kappaletta, niistä kemialliseen
analyysiin lähetetään noin
2000. Merkittävien näytteiden perusteella tehdään
vuosittain noin 150 maastokäyntiä, joiden yhteydessä
tavataan näytteen lähettäjä
ja todetaan näytteen alkuperä. Kansannäytetoimisto
vastaa myös mitä erilaisimpiin kiviin liittyviin kysymyksiin tai valokuviin. Lisäksi tilausten perusteella
järjestämme maminetsintäja kivikursseja eri puolilla
Suomea.
1700-luvulla alkanut toiminta on ainutlaatuista kansainvälisesti.
Ainoastaan
Ruotsissa ja Grönlannissa
löytyy samantapaista toimintaa.

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

Ainutlaatuinen geologia yhdistää
Muhoksen, Utajärven ja
Vaalan kuntien alueella sijaitseva Rokua Geopark hyväksyttiin lokakuussa 2010
ensimmäisenä
kohteena
Suomesta
Yhdistyneiden
kansakuntien
kasvatus-,
tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n suojelemaan
maailmanlaajuiseen
geopark-verkostoon.
Global
geoparks -verkoston jäsenyys on alueelle suuri tunnustus ja tuo sille runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä
etenkin verkostoon kuuluvissa lähes 30 valtiossa. Erityislaatuisuutta lisää Rokua
Geoparkin asema maailman
pohjoisimpana geoparkina.
Geopark-verkosto koostuu lähes sadasta eri puolilla maailmaa sijaitsevasta ainutlaatuisesta geologisesta
kohteesta. Ainutlaatuisuus
tarkoittaa, että geoparkin
alueella sijaitsee kansainvälisesti arvokkaita kalliotai maaperän rakenteita ja
muodostumia. Verkoston

jäsenyys edellyttää, että ainutlaatuisen geologian ja
sen ympärille kehittyneen
elollisen luonnon ja kulttuurin turvaamiseksi on laadittu alueellinen kestävän kehityksen suunnitelma.
Geopark-verkoston tavoitteena on vaalia kohteiden sisältämää arvokasta
geologista perintöä ja tuoda
esille alueen luonto- ja kulttuuriarvoja sekä niiden välisiä yhteyksiä. Näitä teemoja hyödynnetään opetuksen,
tieteen ja kestävän matkailun kehittämiseen. Geoparkien myötä myös alueen
asukkaat tulevat tietoisemmiksi kotiseutunsa arvokkuudesta ja halu sen varjelemiseen kasvaa.
Jokainen geopark ilmentää tiettyä osaa maapallon syntyhistoriasta. Kohteiden kautta muodostuu
kiehtova, miljardien vuosien mittainen aikapolku
aina maapallon syntyhetkistä nykypäivään kertoen

kivien, eläinten, kasvien ja
kulttuurien kehitystarinan.
Tämän ansiosta geoparkit
muodostavat tiiviin ja vuorovaikutteisen maailmanlaajuisen verkoston.

Rokua Geopark –
löytöretkellä
pohjolan luonnossa
Rokua Geoparkin teemana on jääkausi ja sen jättämä ainutlaatuinen geologinen perintö. Jääkauden
perintö yhdistyy alueen erityislaatuiseen kallioperän
kehityshistoriaan ja jääkautta seuranneeseen elollisen
luonnon ja ihmisasutuksen
leviämiseen alueelle. Oulujoen, Rokuan ja Oulujärven
alueet kattava Rokua Geopark onkin kiehtova kokonaisuus, jossa elottoman ja
elollisen luonnon sekä ihmisasutuksen
vuorovaikutussuhteet muodostavat
arvokkaan, läpi vuosituhansien rakentuneen kertomuksen.

Rokua Geopark -alueen
juuret sijaitsevat lähes kolmen miljardin vuoden takaisissa geologisissa tapahtumissa, joista alueen
kallioperä sai alkunsa. Historiansa aikana kallioperä
on poimuttunut korkeiksi
vuoristoiksi ja kulunut nykyisenkaltaiseksi tasangoksi
useita kertoja. Näkyvimmät
merkit maastoon on jättänyt
viimeisin jääkausi. Kansainvälisestikin ainutlaatuiseksi
geoperinnöksi nousee jäätikön sulavesien kasaama Rokuan harjujakso kehitysvaiheineen. Nuorimmat jäljet
maastossa ovat vetäytyvän
merenrannan, virtaavan veden, soistumisen ja ihmisasutuksen muovaamia.

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

Poikajoen Isterinkoski on vaikuttava retkikohde. Se kuohuu niin sanotun Muhos-muodostuman reunalla, jossa kallioperä sukeltaa yli 500 metrin syvyyteen maanpinnan alle. Kosken syntytarina liittyy tiiviisti Rokua Geoparkin kehitysvaiheisiin. Kuva: Mikko Kiuttu

siin, elämyksiin ja tarinoihin. Geoparkissa voi viettää
vapaa-aikaansa monipuolisilla ulkoilureiteillä ja eri
harrastusten parissa sekä
nauttia lukuisista hyvistä
majoitusmahdollisuuksista.
Alueelta löytyy laadukkaita palveluja ja aktiviteetteja
ympäri vuoden.
Alueen sydämessä sijaitsee Rokuan kansallispuisto,
joka on perustettu jo vuonna 1956 suojelemaan alueen
erityislaatuista ja herkkää
luontoa. Kansallispuisto pitää sisällään retkeilyreittejä,
leiriytymispaikkoja, kirkasvetisiä järviä ja koskematonta luontoa. Kansallispuiston
aarteisiin kuuluu Suomen
edustavimpiin lukeutuvat
jäkäläkankaat ja niillä elävät
uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit. Rokua Geoparkin alueella sijaitsee myös Oulujärven retkeilyalue, joka on
Suomen ainoa sisävesillä sijaitseva retkeilyalue. Lisäksi alueella sijaitsee useita
luonto- ja kulttuuripolkuja.
Rokua Geoparkin ainutlaatuiset luonto- ja kulttuuriympäristöt tarjoavat
elävän laboratorion opetukselle ja tutkimukselle.
Geopark tekee tiivistä yhteistyötä alueen koulujen ja
oppilaitosten kanssa sekä
edistää alueella tehtävää
luonnontieteen tutkimusta. Koulujen maastoretket
alueella ovat yleisiä ja materiaalia alueen luonnosta ja kulttuurista tuotetaan
myös luokkaympäristöön.
Yliopistoilla
yhteistyössä
muiden tahojen kanssa on
puolestaan useita tutkimushankkeita käynnissä liittyen
alueen luonnon erityispiirteisiin, kuten luonnon mo-

nimuotoisuuteen tai pohjaveden virtauksiin.

Alueellinen
yhteistyöverkosto
Rokua Geopark kokoaa yhteen toimijoita elinkeinoelämän, opetuksen, tieteen
ja julkisen sektorin aloilta
niin omalta alueeltaan kuin
myös lähialueilta. Yritykset, kunnat, koulut ja oppilaitokset sekä eri tiedeinstituutit tekevät yhteistyötä
alueen toimintojen, palvelujen ja hyödynnettävyyden
parantamiseksi. Metsähallitus ja Geologian tutkimuskeskus ovat myös tiiviisti mukana Geopark-alueen
toimintojen kehittämisessä
ja uuden tiedon tuottamisessa. Kaikessa toiminnassa
tärkeänä ohjeena ovat kestävän kehityksen periaatteet
ja alueen luonnon ja kulttuurin arvot.
Tärkeänä osana Geoparkia ovat myös alueen
asukkaat. Geoparkin myötä asukkaiden kotiseututuntemus ja arvostus omaa
lähiympäristöään kohtaan
nousevat, mikä edesauttaa
kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa alueella. Geopark on
koettu tärkeäksi alueen elinvoimaisuutta lisääväksi tekijäksi.

Mikko Kiuttu
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Hyvän olon pisaroita
Utajärven messuille

Keväällä istutuspäivässä toteutetuista istutuslavoista näyttävin palkitaan Kivi- ja hyvinvointimessuilla.

Hyvinvointiraitti-ideoita
otetaan vastaan messuilla
Utajärven kunta tuo Kivi- ja
hyvinvointimessuille osastollensa asiaa liittyen Utajärven keskustaan tekeillä
olevaan Hyvinvointiraittiin.
Kuntalaisia toivotaan paikalle antamaan ehdotuksia,
mitä kaikkea raitti voisi sisältää, vaikkapa istutuksien, taukopaikkojen tai aktiviteettimahdollisuuksien
suhteen.
– Hyvinvointiraitti palvelee kaikenikäisiä viihtyisässä ympäristössä liikkumisesta nauttivia. Yksi
reitin tavoitteista on motivoida esimerkiksi ikäihmisiä kulkemaan vaikkapa
osan matkasta. Kun viihtyisältä penkiltä on näköyhteys seuraavaan houkuttelevan oloiseen paikkaan,
tekee mieli kävellä vielä hitusen eteenpäin, selostaa
projektipäällikkö Miia Latvala PSK-Aikuisopistolta.
Messuille
pystytetään
valokuvamallinnus, johon
voi joko piirtää tai kirjoittaa
mitä haluaisi tulevaisuudessa nähdä reitin varrella. Teos ehdotuksineen pystytetään messujen jälkeen
kunnan valtuustosaliin, jossa kunnan työntekijät ja
luottamushenkilöt voivat
jatkaa suunnittelua.
Hyvinvointiraitti-hank-

• toimitilat
• yrityspalvelu
• yritysneuvonta
• tontit

keen tiimoilta Hyvinvointitalon pihassa pidettiin keskiviikkona 5.6. istutuspäivä,
jossa yhdistykset ja muut tahot saivat istuttaa istutuslavoihin omia kasvejaan ja
kukkia. Mukana oli mielenterveyskuntoutujia, kehitysvammaisia, päiväkotilapsia
ja vanhuksia. Kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi palkitsee
istutuslavoista näyttävimmän Kivi- ja hyvinvointimessujen yhteydessä.
Hyvinvointiraitti ja istutuspäivä ovat molemmat
esimerkkejä Green Care
-menetelmien konkreettisesta toteutumisesta. 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.
Myös Suvituulen peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa otetaan Green Care
-ajatus mukaan. Suvituulen takapihalle on esimerkiksi suunnitelmissa toteuttaa mukava paikka, jonne
on näkymä ja pääsy useasta
suunnasta: ryhmäkodeista,
päivätoiminnasta ja myös
akuutilta osastolta. Suvituulen peruskorjaussuunnitelma valmistuu keväällä 2014.
Suvituulen
pihapiirinkin
suunnitteluun otetaan vinkkejä vastaan Kivi- ja hyvinvointimessuilla. JK

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

Hyvän olon pisaroita sataa
myös Utajärven Kivi- ja hyvinvointimessuille, kun pitkän linjan hyvinvointialan
yrittäjä Sinikka Huusko saapuu esittelemään toimintaansa ja myymään muun
muassa jalkojen ja ihonhoitotuotteita sekä Himalajan
suolatuotteita. Hän on ollut apuhoitajana vuodesta -80 ja nykyisin pyörittää
Hyvän olon pisaroita -nimistä yritystään Vaalassa.
Kahdeksan vuoden yrittäjätaipaleensa aikana nainen
on ehtinyt rakentaa hyvin

monipuolisen toimintamallin.
- Aloin jalkojenhoitajana,
ja tuumin, että asiakkaille
voisi antaa kokonaisvaltaisia hoitoja, joten kouluttauduin myös kosmetologiksi. Nyt asiakkaita voi hoitaa
päästä varpaisiin, Huusko
kertoo.
Hemmottelevien ja rentouttavien hierontojen lisäksi hän vetää naurujoogaa ja
taijita ryhmille. Vaalan hoitotilan yhteydestä löytyy
myös infrapunasauna sekä
mahdollisuus tarjota kala-

pedikyyrejä. Tiloista löytyy
myös suolahuone, josta monet hengityselin- ja iho-ongelmista kärsivät ovat löytäneet helpotusta. Huusko
myös vetää alan luentoja
ryhmille.
- Alalla pystyy kehittymään ja laajentamaan palvelutarjontaa. Ei tarvitse aina
tehdä yhtä ja samaa. Hyvinvointihoitoihin
hakeudutaan rentoutumisen, terveyden ja itsensä hemmottelun
vuoksi, Huusko selostaa. JK

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

Esteettömyys tähtäimessä
myös Utajärvellä
Keskiviikkona 7.8. Utajärven kunnan työntekijät
avustajineen tekivät esteettömyyskierroksen kunnan
keskustaajamaan.
Mukana kierroksella oli kaksi esteetöntä kulkua tarvitsevaa kuntalaista. Esimerkiksi
pyörätuolin tai rollaattorin
kanssa liikkuvat henkilöiden asioiminen ja liikkuminen itsenäisesti vaikeutuu,
jos esteettömyyttä ei ole
otettu riittävästi huomioon.
Kierroksella
käveltiin
läpi kunnan keskeiset kevyenliikenteen reitit sekä tarkistettiin pääsy palveluiden
ääreen. Samalla kirjattiin
ylös sekä esteettömyyden
että
liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita ja kehittämisehdotuksia.
Myöhemmin
toteutettavassa liikenneturvallisuussuunnitelmassa
hyödynnetään kierroksen
antia.
Useilla piha-alueilla kiinnitettiin huomiota sekaviin ja jäsentymättömiin
toimintoihin, joiden vuoksi jalankulkijoiden ja ajoneuvoliikenteen reittien sekoittuminen on ongelmana.
Keskusta-alueella on paljon korkeita tai murtuneita
reunakiviä sekä suojateillä
että kevyen liikenteen väy-

Esteettömyyskierroksella tehdyn huomion mukaan terveyskeskuksen edusta tulisi merkitä pelastustieksi. Ainoastaan invapysäköinti tulisi sallia alueella, näin kulkuväylä olisi vapaa
hälytysajoneuvoille.

lillä. Myös päällyste on huonokuntoinen useassa kohdassa. Päällystevaurioita ja
reunakiviä olisi luontevinta korjata suurempien hankkeiden tai päällysteurakoiden yhteydessä.
Pyörätuolilla kulkevilla keskeisin ongelma on talvihoito. Väylät tulisi aurata

aamulla ajoissa ja ajoradan
ja kevyen liikenteen väylän
auraus tulisi synkronoida
nykyistä paremmin. Puutteellinen talvihoito aiheuttaa ongelmia myös muille
liikkujille. invapysäköintipaikkojen merkinnät puuttuvat useilta pysäköintipaikoilta. JK

ja
Hyvinvointimessut

Nautitaan ja voidaan hyvin Rokualla
Rokua health & span messuosastolla
hyvinvointipalveluita esittelee palvelupäällikkö
Anitta
Rautiainen. Messuosastolla
kannattaa vierailla, sillä kävijöiden kesken arvonnassa
on kaksi Kylpyläpäivä-lahjakorttia.
- Jaan palveluesitteitämme ja esittelen toimintaamme kuvin. Osastollamme
voi käydä omatoimisesti mittaamassa verenpaineen. Annan ohjausta jos
paineet vaikuttavat hälyttäviltä, muutenkin minulta
voi kysellä terveysneuvontaa ja keinoja hakeutua hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluidemme piiriin.
Rokua health & spa:n tarjonnassa kaikkien palvelu-

Rokua health & span palvelupäällikkö Anitta Rautiainen.
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Tilausajot edullisesti

joka lähtöön sopivilla ja sopivan kokoisilla autoilla

SUORSAN LIIKENNE KY
www.suorsanliikenne.fi

Kajaanintie 38, 91600 Utajärvi

Alvi 0400 925 867, Mika 0400 610 285

tuotteiden lähtökohtana on
ihmisen hyvinvointi - puhutaan sitten liikunta-, kylpylä-, kuntoutus-, kokous-,
työhyvinvointi- tai ravintolapalveluista. Rokualta löytyy Pohjois-Suomen suurin
ja monipuolisin hemmotteluosasto. Samoin kuntoutus- liikunta- ja elämyspalvelut ovat huippuluokkaa.
Myös yrityksille on laaja
valikoima palveluita, kuten
mahdollisuus järjestää hyvinvointi- ja elämyskokouksia, fyysisen kunnon testauspalveluja, monipuolisia
liikuntapalveluita ulkona ja
sisällä, ateriapalveluita sekä
erilaisia kursseja.
- Panostaminen työntekijöiden hyvinvointiin on
kuin rahaa kassaan laittaisi - hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara. Toki täytyy muistaa,
että ihmisen hyvinvointi ei
ole yksin yrityksen harteilla, Anitta kertoo ja toivottaa kaikki vauvasta vaariin
tervetulleiksi nauttimaan ja
voimaan hyvin Rokualle! JK

Remonttipalvelu
Erityisesti kostean
tilan remontit

Utahalli
Puh 0500 588 080
utahalli@utanet.fi

VTT märkätilasertifikaatti

Pyöräily esillä kunnan messuosastolla
Utajärven
kunta
liittyi
tänä vuonna Pyöräilykuntien verkostoon (www.poljin.fi), jonka päämäärä on
pyöräilyn lisääminen liikennemuotona sekä arkiliikuntana. Kivi- ja hyvinvointimessuilla Utajärven
kunnan Pyöräily-osastolla
esitellään, kuinka kunta on
edistänyt pyöräilyn mahdollisuuksia Utajärvellä ja
mitä suunnitelmia on tehty.
Esillä on kunnan alueelle sijoittuvia pyöräilyreittejä kuten muun muassa valmisteilla oleva EuroVelo11
-reitti, joka kulkee Kreikasta lähtien Utajärven kautta
aina Pohjois-Norjaan saakka. Osastolla on myös nähtävillä retkikuntoon laitettu huippuluokan retkipyörä
laukkuineen. Osaston kokenut retkipyöräilijä antaa
mielellään vinkkejä retkelle
pyrkiville ja esittelee koko
Suomen kattavaa pyöräilykartastoa.
Muita aihepiirejä ovat
muun muassa Pyöräilymerkin opetuspaketti, jonka pohjalta on tarkoitus
parantaa Utajärven alakoululaisten valmiutta liikkua turvallisesti pyörällä.
Opetuspakettiin kuuluvat
niin
liikenneturvallisuus
kuin pyörän säätö ja huolto (esim. renkaan paikkaus
ja pumppaus, ketjun rasva-

www.utajarvenautohuolto.fi/

Joni Tervo
040 563 3346
Simo Paavola
044 562 2701

Lämpötie 6,
91600 Utajärvi

Talotekniikan osaaja
* LVI-työt rautaisella ammattitaidolla
* Laadukkaat maalämpöratkaisut
Pyydä tarjous!
us) sekä ajotaidon parantaminen. Näyttelyosastolla on
nähtävillä laadukkaat lastenkuljetuskärryt ja lisäksi
annetaan hyödyllistä tietoa
lapsen kuljetuksesta pyörän
avulla.

Thomas Virta

Tukkimiehentie 1
90530 OULU

p. 020 793 9735
asiakaspalvelu@movitek.fi

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
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Seksuaalisuus liittyy tiiviisti hyvinvointiin
Kivi- ja hyvinvointimessuilla lauantaina 17.8. kello 16.15 alkaen luennoi auktorisoitu seksuaalineuvoja,
erityistason seksuaaliterapeutti Anita Autio. Hän luennoi parisuhteesta ja seksuaalisuudesta, ja kuinka ne
liittyvät ihmisen hyvinvointiin.
– Jos ihmiselle luontai-

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

sissa perusasioissa kuten
seksuaalisuudessa
ja/tai
parisuhteessa on jotakin ongelmia se voi heijastua kaikille elämänalueille. Monelle aiheesta on vain hankala
keskustella, ja sen vuoksi
hankin itselleni alan koulutuksen. Minulle seksuaalisuudesta keskusteleminen
on muutenkin luontevaa,
ja olen huomannut, että
yleensä siitä tulee luontevaa
myös niille joiden kanssa
keskustelen. Monissa tilanteissa saan palautetta, että

onpa hyvä että tästä aiheesta puhutaan ääneen, kertoo
Autio.
Hyvinvointiin liittyy siis
paljon muutakin kuin esimerkiksi liikunta ja ruokavalio. Myös seksuaaliterveyden pitäisi olla luonteva
osa terveydenhuoltoa. Esimerkiksi nuoret parit voivat tarvita lisätietoa, vaikkapa siitä miten raskausajan
jälkeen palataan normaaliin
kanssakäymiseen ja kuinka ylläpitää seksuaalista hyvinvointia. Myös jotkut sai-

raudet ja lääkkeet voivat
vaikuttaa seksuaalisuuteen,
jolloin ihminen saattaa häveliäisyyttään kieltää itseltään luonnollisen asian.
Anita Autio toimii Utajärven kunnassa Hyvinvointitalon
vastaavana
ohjaajana ja on joskus todennutkin työporukalleen,
että mikä se sellainen työpaikka olisi, jossa seksuaaliset asiat eivät ollenkaan
vaikuta toimintaan. Hän kokee, että ihminen tekee ratkaisuja kokonaisvaltaisesti

joten seksologian opinnoista on ollut valtavasti hyötyä. Seksi on vain yksi osa
seksuaalisuutta.
–
Luennointipyyntöjä tulee enemmän kuin mihin pystyn vastaamaan,
sillä haluan ennen kaikkea panostaa työhöni Utajärvellä.
Olen
käynyt
kouluilla vetämässä seksuaalikasvatustunteja, ja muutamista luennointikohteista
mainittakoon Vaalassa Hyvinvointitapahtuma ja Utsjoella Naistenpäivät. Muutin muutama vuosi sitten
Inarista Ouluun ja asettumisessakin on mennyt oma aikansa, Autio toteaa. JK

Utajärven MLL aikuisen naisen ikään
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Utajärven yhdistys
ry on saavuttanut aikuisen
naisen iän ja juhlisti 85-vuotispäiväänsä
lauantaina
10.8. Utajärven Hyvinvointitalolla, lasten musiikkiteatteriesityksen merkeissä.
- Yhdistys on perustettu 6.8.1928 päivätyillä asiakirjoilla. Tuolloin yhdistyksen tarkoituksena oli toimia
lastensuojelun ja -huollon edistämiseksi yhteiskunnassa. Yhdistyksen nykyisellä hallituksella ei ole
hallussaan alkuaikojen asiakirjoja, perustamisasiakirjan kopiota lukuun ottamat-

ta. 70- luvulta lähtien olevat
asiakirjat on nykyinen hallitus luovuttanut tänä kesänä
Utajärven kotiseutuarkistolle, kertoi MLL:n Utajärven
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mira Kurttila.
MLL:n Utajärven yhdistyksen hallitukseen kuuluu
tällä hetkellä puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja
toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin sekä talkoilla. Yhdistyksen yhtenä voimavarana
on hyvä yhteistyöverkosto
Utajärvellä toimivien yhdistysten, kunnan ja seurakunnan kanssa. Verkostot mahdollistavat lapsille ja heidän

perheilleen suunnattujen tapahtumien ja teemapäivien
toteuttamisen pienelläkin
budjetilla. Yhdistyksen tulojen lähteenä ovat jäsenmaksut ja avustukset, sekä mahdolliset tapahtumien tuotot.
Jatkamme
tänäkin
vuonna toimintaamme hyväksi havaitulla teemalla
“Vanhemmuuden tukeminen”. Maanantaiaamuisin
seurakuntatalolla kokoontuva MLL:n perhekahvila on tästä hyvä esimerkki. Perhekahvila on matalan
kynnyksen
kohtauspaikka, jossa vertaistukea saavat
niin vanhemmat kuin lap-

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Utajärven yhdistyksen hallitus koolla ja pienten vahvistuksien kera.

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

setkin. Olemme olleet kokemusasiantuntijoina myös
neuvolan järjestämässä perhevalmennuksessa. Utajärvellä tänä vuonna syntyneet
vauvat saavat yhdistykseltä
lahjaksi vauvapaketin, jossa
on kirjan lisäksi tietoa vanhemmille. Tänä vuonna on
yhteistyössä eri toimijoiden

kanssa järjestetty lastentapahtuma ja nuorten retki.
Koululta käsin koordinoitu tukioppilastoiminta on
myös MLL:n toimintaa, luetteloi Kurttila vireästä vapaaehtoistoiminnasta
ja
jatkoi että aikaisemmin järjestetyt MLL:n uimakoulut, hiihtokilpailut ja lasten-

hoitotoiminta ovat monella
varmaankin hyvässä muistissa.
MLL:n Utajärven jäseneksi voi halutessaan liittyä helpoiten netin kautta
MLL:n sivuilta.

Terttu Salmi
Kuvat: Jenny Kärki

Virkistystä Yrittäjälle vapaa-ajasta
Yrittäjä pystyy harvemmin
irtautumaan työstänsä pidemmäksi ajaksi. Yleensä jo
kolmen päivän matkan järjestäminen vaatii liian paljon järjestelyjä, ja varsinkin
yksinyrittäjälle asia voi olla

Gunnar Göransson kaipaisi Utajärven yrittäjäyhdistyksen aktiiviporukkaan tuoretta verta.

mahdoton.
Utajärven yrittäjät ry haluaa toiminnallaan tarjota virkistäytymismahdollisuuksia jäsenilleen, jotta he
voisivat hetkeksi irrottautua
hektisestä arjesta. Elokuun
ensimmäisenä viikonloppuna tehtiin perheretki Suomussalmelle, missä kaksi
päivää ihmeteltiin lähiseudun nähtävyyksiä. Perhereissuun lähti 19 henkilöä,
mutta tällä kertaa lapsia ei
saatu mukaan.
Lauantaiaamuna lähdettiin liikkeelle ja ensimmäisenä tutustuttiin Raatteenportin opastettuun näyttelyyn,
jonka jälkeen ruokailtiin yhdessä. Porukka majoittui
hotelliin Kiannon Kuohuissa. Sunnuntaina matkattiin
Kianta-laivalla
Turjanlinnaan ja päivän kruunasi kesäteatterinäytös Rikas rakas
köyhä varas. Aurinkoinen

Kuvia Utajärven yrittäjien perhereissulta Suomussalmelta. Kuvat Gunnar Göransson.
sää hemmotteli matkalaisia
koko viikonlopun ja porukka nautti.
Utajärveltä on viime
vuosina lähdetty yhä harvemmin tekemään reissuja
yrittäjäporukalla, ja paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Gunnar Göransson
selittää asiaa sillä, että yh-

distyksen aktiivisin osa on
pienentynyt.
- Toimintaan tarvittaisiin lisää tuoretta verta. Itse
olen ollut Utajärven yrittäjien hallituksessa vuodesta -93 ja olemme sen jälkeen
järjestäneet vaikka minkälaista toimintaa. Nyt oma
ideapankkini alkaa olla tyh-

jä, ja mielelläni antaisin tilaa
nuoremmille ja uusille ideoille, kertoo Göransson.
Mies on jo eläkkeellä omasta yritystoiminnastaan, mutta harrastusta
riittää useassa luottamustoimessa. Varsinkin Lionstoiminta on lähellä Göranssonin sydäntä. Lisäksi hän

toimii järjestyksenvalvojana Rokualla tanssi-iltoina
ja muuallakin pyydettäessä, enimmikseen harrastuksen vuoksi. Göransson ehti
myös muutama vuosi sitten
myydä hirvestyskamppeensa, mutta kuulemma hirvimetsällä on tänäkin syksynä
käytävä. JK

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

Yhteispalvelupiste (08) 5875 5701
Avoinna ma-pe klo 8-16
etunimi.sukunimi@utajarvi.fi
kirjaamo@utajarvi.fi
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

Sivistyspalvelut
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 sivistyspalveluiden johtotiimin alaisuudessa toimiva
opetustiimin. Opetustiimissä on edustus kaikilta
kunnan kouluasteilta.
Utajärven koulu ja lukio Laitilantie 8, 91600 Utajärvi
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 			
Kaino Rajala 		
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KIRJASTO
Anttilantie 13, 91600 Utajärvi
Kulttuurisihteeri Tarja Vimpari
Avoinna:
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Aattopäivinä

050 444 0029
050 588 6607

12.00-19.00
12.00-19.00
10.00-16.00
12.00-19.00
10.00-16.00
Suljettu
Suljettu
10.00-15.00

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.
Kaikki omarantaiset tontit ovat
noin 1500-neliöisiä, ja niillä on rakennusoikeutta 250 kerrosneliömetriä. Roinilan uusi omakotialue
on Oulujoen rannassa noin viisi
kilometriä kunnan keskustasta
länteen. Tavoite on, että kunnallistekniikka eli kadut, vesijohdot ja
viemärit valmistuvat syksyllä.

Ota yhteyttä:

ta
ta asumis
is
ll
e
n
n
O
llä!
Utajärve

Utajärvellä tapahtuu
syksyllä 2013
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.

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

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.

Terveyspalvelut

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

Koti keskellä luontoa Oulujoki varressa

Mirja Savolainen, tekninen johtaja Ilkka Lyttinen, rakennustarkastaja
puh. 0400 855 950
puh. 040 3699176
mirja.savolainen(at)utajarvi.fi          ilkka.lyttinen(at)vaala.fi

050 538 1497
050 443 7582

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

Roinilan jokirantatontit

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

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

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.

www.utajarvi.fi
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Sotilasvalatilaisuus tuplasi Utajärven väkimäärän

Valapäivänä Hyvinvointitalon pihalla tarjolla oli hernekeittolounasta. Kuva Iida Vitikka.
Sotilasvala- ja vakuutustilaisuudet jaettiin tänä vuonna
kahdelle päivälle ja kahdelle paikkakunnalle. Perjantaina 9.8. Utajärvelle saapui
valatilaisuuteen noin 500

alokasta omaisineen, eli yhteensä lähes 3000 henkilön
verran. Utajärven kunnassa
on noin 3000 asukasta, joten
tilaisuus tuplasi kunnan väkimäärän tilapäisesti.

Komea tilaisuus sujui tihkusateesta huolimatta hyvin ja siirtymiset paikasta
toiseen onnistuivat järjestelmällisesti. Valalle saapuneet alokkaat olivat Pohjan
pioneeripataljoonan ja Pohjois-Suomen viestipataljoonan joukoista.
Ohjelmassa oli aluksi Utajärven kirkon vieressä olevalla sankarihautausmaalla seppeleenlaskutilaisuus,
jonka jälkeen liikuntahallilla
suoritettiin sotilasvakuutus
ja urheilukentällä vannottiin sotilasvalat. Seuraavaksi tehtiin ohimarssi Ahmatietä pitkin. Päivä päättyi
yhteiseen kenttälounaaseen
Hyvinvointitalon piha-alueella. Tarjolla oli hernekeittoa ja lisäksi paikalla oli sotilaskotiauto, josta sai ostaa
munkkia ja kahvia. JK

Seppeleen laskeminen sankarihautausmaalla. Kuva Iida Vitikka.

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

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut
kauttamme
• Esitteet
• Tabloid -lehdet
• Omakustannekirjat
• Valokuvauspalvelut
(yrityskuvaukset, häät,
hautajaiset, rippikuvaukset,
syntymäpäivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy

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

Läsnä yrittäjän arjessa
-kiertue Utajärven torille
Yrittäjyysviikolla
2.9.
8.9.2013
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät
kiertää
maakuntaa yhteistyökumppaneineen näyttävällä ja
hyvin tunnistettavalla 90
neliömetrin tilaksi muuntautuvalla rekalla. Road
Show saapuu Utajärven torille 6.9. kello 8–11.
- Yrittäjyys näkyy ja
kuuluu sekä keskustelemme yrittäjyydestä koko vii-

kon. Tähän liittyy Suomen
Yrittäjien valtakunnallinen
toivomus kuntien ja kaupunkien valtuustoille kokoontumisesta ja sitoumuksesta yrittäjyyden puolesta,
kertoo Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien
toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, joka
julkistaa tilaisuudessa Pkyritykset talouden veturina Utajärvellä -tutkimuksen
tulokset.

Road show-tapahtumaan
liittyy
elinkeinoseminaari, jonka juontaa Utajärven
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja
Gunnar Göransson. Miten
lisätä matkailutuloja Oulujokivarteen Rokua Geoparkalueelle -paneelissa puheenjohtajana ja aiheeseen
johdattajana toimii Utajärven valtuuston puheenjohtaja. Eero Pirttikoski. Paneelin
alustuspuheenvuoron

esittää kehitysjohtaja, Utajärven Yrityspuiston toimitusjohtaja Asko Merilä.
Tilaisuudessa pullakahvit tarjoaa Utajärven Maa- ja
Kotitalousnaiset sekä Utajärven Yrittäjät. Tietoiskut
tarjoavat kiertueella mukana olevat yhteistyökumppanit: OSAO, Finnvera Oyj,
Nordea, Fennia, Elisa Oyj ja
Rastor Oy. HT

Oppisopimuskoulutus
MERILÄN
KARTANO räätälöidään vastaamaan tarvetta

www.merilankartano.com
Hyvän Olon Pisaroita

Hyvän Olon Pisaroita
- kasvohoidot - kotikäynnit
- jalkahoidot - lahjakortit
- suolahuone
Vaalantie 21, 91700 Vaala
Sinikka puh: 0400 695 853
hyvaolonpisaroita@gmail.com

Oppisopimus tulee ajankohtaiseksi yrityksessä yleensä silloin kun joko tarvitaan uutta työvoimaa tai jo
olemassa olevalle henkilökunnalle tarvitaan lisäkoulutusta. Jos sopivan koulutuksen saanutta henkilöä ei
löydy työmarkkinoilta, kätevintä voi olla kouluttaa
tekijä työskentelyn ohessa,
jolloin oppiminen on intensiivisempää ja käytännönläheisempää. Tällöin myös
varmistuu osuva koulutusräätälöinti juuri työnantajan
tarpeisiin.
– OSAO:n Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö järjestää kaikkien alojen oppisopimuskoulutusta. Tällä

hetkellä käynnissä on noin
tuhat oppisopimusta ja varsinkin nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvien nuorten osalta resursseja
on lisätty, kertoo koulutussuunnittelija Anne Pudas.
Työnantajan tehtäväksi
oppisopimuksessa jää tarjota monipuolisia työtehtäviä
ja oppimisen mahdollisuuksia opiskelijalle. Työnantaja tai opiskelijalle nimetty
työpaikkakouluttaja järjestää tarpeen mukaan ohjausta, antaa palautetta ja arvioi
opiskelijan panosta.
Palkkaa
opiskelijalle
maksetaan
työehtosopimuksen
mukaisesti.
Työnantajalle
maksetaan

koulutuskorvausta, jonka
suuruus vaihtelee useista
tekijöistä riippuen. Nuorten
yhteiskuntatakuun ansiosta
etenkin nuoren työttömän
ja ammatittoman henkilön työllistäminen voi tulla työnantajalle edullisemmaksi. Peruskoulun tänä
vuonna päättäneen nuoren
työllistämisestä työnantaja
saa korotettua koulutuskorvausta, jolloin useammalle
nuorelle taataan mahdollisuus koulutukseen.
Esimerkiksi juuri yläkoulun päättäneen nuoren ensimmäisenä työvuonna työnantajalle maksetaan
koulutuskorvausta 800 euroa kuukaudessa. Toisena

vuonna 500 €/kk ja kolmantena 300 €/kk. Oppisopimuskoulutukseen voi hakea
palkkatukea myös TE-toimistolta, jos palkkaa opiskelijaksi työttömän työnhakijan.
Opiskelijan
ammatillisen kehittymisen vuoksi on
tärkeää mahdollistaa opiskelijan osallistuminen tietopuolisille lähiopetuspäiville
oppilaitoksessa. Oppisopimusajan jälkeen olisi toivottavaa, että työnantaja
tarjoaisi mahdollisuuksien
mukaan myös työpaikan
jatkossa, mutta velvoitetta
työsuhteen jatkamiseen ei
ole. JK
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Pohjola-vakuutukset
myös Utajärven Osuuspankista
Kaikille sattuu yllättäviä vahinkoja, joista seuraa rahanmenoa, joten siksi itsensä,
perheensä ja omaisuutensa
vakuuttaminen kannattaa.
Nyt vakuusasioiden laittaminen kuntoon onnistuu
Utajärvelläkin pankkiasioiden ohessa.
Utajärven Osuuspankin
palveluihin on tullut viime
talvena uutena lisäyksenä
Pohjola-vakuutukset henkilöasiakkaille. Lisäksi nyt
onnistuvat autojen rekisteröinnit sekä omistajanvaihdokset. Utajärvellä vakuutusasioita hoitavat Anne
Laurila ja Minna Eskuri. Aikaisemmin kaikki vakuutusasiakkaat ohjattiin asiamiesten hoidettavaksi.
- Pienessä pankissa jokaisen henkilökunnan jäsenen pitää osata kaikenlaista
ja kyllä tämä vakuutuspuolen opettelu on tuonut lisää
ulottuvuuksia myös omaan
osaamiseen. Henkilöasiakkaita voimme palvella vakuutusasioissa, ja yritysasiakkaat voivat kauttamme
tavoittaa yritysten vakuutuksiin erikoistuneet asiamiehet, kertoo Minna Eskuri.
Anne Laurila kertoo, että
laajentunut palvelutarjonta
on lisännyt asiakastyytyväisyyttä ja kävijämääriäkin.
Laurila uskoo tämän kertovan siitä, että pankissa osattiin vastata oikealla hetkellä
kysyntään.
- Vakuutusasioiden käsittelyyn kannattaa varata
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Jurvelinin Puutarha
• Vihannesten ja
kukkien taimet
• Amppelit

• Ruukkukukat
• Monivuotiset

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

Rotikantie 7,
91640 Särkijärvi

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

Hautakivityöt Jukka Oilinki
Ouluntie 21, 91600 Utajärvi

Puh. 0400 917 217
jukkaoilinki@luukku.com

aika, tai ainakin soittaa etukäteen tulostaan. Yleensä,
jos kaikki vakuutukset aletaan käydä huolella läpi, siinä saattaa vierähtää lähes
tunti. Pienet vakuutukset,
kuten matkavakuutukset,
onnistuvat käden käänteessä, Laurila huomauttaa.
Laurila ja Eskuri saivat
vakuutuspuolen koulutusta
viime syksynä, mutta Laurila kertoo, että käytäntö on
opettanut vielä enemmän.
Joka päivä pankissa tulee
hoidetuksi useampi vakuutusasia, eli kysyntää on. JK

Rakennamme
Utajärvelle tietoverkkoa
puh 044 028 3642

www.eerokovalainen.fi

- Fysioterapia
- Jalkaklinikka
- Kuntosali

Anne Laurila ja Minna
Eskuri hoitavat Utajärven
Osuuspankilla myös vakuutusasioita. Kuva: Iida Vitikka.

Vanhatie 29, 91600 UTAJÄRVI
puh. (08) 542 2541, 0400 917 218
Karitsanlihaa
suoramyyntinä.
Toimitus myös Ouluun.

Oulujoen Karitsa

Varaa ensi kesän maisemanhoitajat!

Utajärvi

Oulujoen Karitsa p.045-6781667

p.045 678 1667

Juna-aseman
suojakatos on nyt paikoillaan
VR on tilasi Utajärven kunnan työpajalta katoksen,
joka vietiin elokuun alussa Utajärven asemalle junaa
odottavien suojaksi. Toisella puolella katosta on katettu pyörävarasto ja raiteiden puolella saa istuskella
tuulelta ja sateelta suojassa. Odotuskatos valmistui

kesän 2013 aikana ja se rakennettiin valmiiksi Hyvinvointitalon pihalla, jonka
jälkeen siirrettiin paikalleen
juna-asemalle.
Utajärven juna-aseman
asemarakennus on rakennettu rataosuuden Muhos—Utajärvi valmistuttua
vuonna 1928. Rakennuksen

alakerrassa sijaitsivat odotushuone sekä henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat,
mutta lipunmyynti asemalla lopetettiin vuonna 1998.
Tämän jälkeen suojaista
odotustilaa asemalla ei ole
ollut, joten oli huomaavaista VR:ltä panostaa asiakkaittensa viihtyvyyteen. JK

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

vehnä-, ohraja ruisjauhot
pohjoisen viljasta
myös luomuna

www.kinnusenmylly.fi

Jauhettu ja pakattu Utajärvellä
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Laajakaistaverkon rakentaminen Utajärvellä etenee nopeasti
Utajärvi on Pohjois-Pohjanmaan alueella ensimmäinen
kunta, jossa on alettu rakentamaan valtion ja kunnan
tuella
valokuituverkkoa.
Osuuskunta Utakuidun toimitusjohtaja Mari Mikkonen kertoi, että tämä on
ainutlaatuinen tilanne Utajärvellä.
- Verkko rakennetaan
koko kunnan alueelle ja sen
pitäisi olla valmis 2014 loppuun mennessä. Konkreettinen rakentaminen on aloitettu 15.7. ja rakentaminen
etenee tällä hetkellä sivuky-

lien alueilla neljän kaivuporukan voimin Niskalla, Ahmasella, Puutturijärvellä ja
Sotkalla. Työt etenevät kirkonkylää kohti noin kuusi
kilometriä päivässä.
- Liittyjiä on tullut tähän
mennessä noin 500, joista
300 yhden kuukauden aikana. Liittymistahti on ollut kiitettävää mutta vielä tarvitaan lisää. Alakylän
asukkaita on vielä vähän
mukana. Vapaa-ajan asukkaita on aika hyvin liittynyt
ja lisää kaivataan. Utajärven
keskustan alue ei ole rahoi-

tuksen osalta tukikelpoista aluetta, mutta sinnekin
se rakennetaan joka tapauksessa. Rakentaminen aloitetaan keskustan alueella
2014. Kunnat ja operaattorit
tuskin saavat enää valtiolta
tukea näin laajaan rakentamiseen, joten nyt on se tilaisuus ja se pitää käyttää hyväksi, muistutti Mikkonen.
Osuuskunta
Utakuitu
perustettiin 10.1.2013 ja sen
tarkoituksena on rakentaa
100/100 Mbit/s laajakaistaverkko Utajärven kunnan alueelle. Osuuskunta

Taloyhteyden auraaminen Kurttilan pihapiirissä.

Kunta kustansi
historiallisen
neljän kirjan sarjan
Utajärven kunta on kustantanut neljä kirjasta
paikkakunnan historiasta.
Kirjoihin on kerätty Elinympäristöhankkeen
toimesta muistitietoa, tutkittu painettua materiaalia
esim. sanomalehtiä, etsitty
vanhoja valokuvia ja paljon muuta. Kirjojen aiheet
liikkuvat Kurimossa, Oulujoella, hautausmailla ja
Ahmaksella. Kirjojen julkistamistilaisuus on lauantaina 17.8. kello 12 Utajärven torilla.
Teos ”Pororaitoja, malmiveneitä ja koskivoimaa”
raottaa Särkijärven Kurimon rautaruukin vaiheita
1800-luvulla. Teos sisältää
myös sanaston, sillä tämän
päivän ihmisille eivät kaikki Kurimon rautaruukin aikana käytetyt ammattisanat ja -termit avaudu.
”Kuohuissa kulkeneet”
-teoksessa eri ammattialojen edustajat kertovat työstään Oulujoella, kertojina
ovat muun muassa laskumies, tervansoutaja, roomari, möljän rakentaja ja
voimalaitosrakentaja.
”Koppeleista
kirkkomaille” -teoksessa puolestaan esitellään Uta-

järven käytössä olevat
hautausmaat. Kirjassa vainajat kertovat erilaisista tapahtumista ja sattumuksista pitäjässä heidän
elinaikanaan.
Teoksessa
kerrotaan myös jo käytöstä
poistetuista hautausmaista.
Neljäs teos ”Sankaritekoja Ahmaksella” on tehty sarjakuvakirjaksi. Se
kertoo Lasse Räisäsestä,
kertomusten voimakkaasta ja väkevästä kotiseudun
puolustajasta, Lucia Rusintyttärestä, naisesta, joka
tuomittiin käräjillä noituudesta sekä Pekka Kukkosesta, miehestä joka lapsena Ahmaksella oppi
äidiltään runoja. Hänen
kauttaan ne aikanaan päätyivät Kalevalakirjaan. Kirjaan piirrokset on tehnyt
Ilpo Koskela.
Kooltaan kirjat ovat käteen sopivia ja niissä on 28–
40 sivua. Ne soveltuvat hyvin kokonsakin puolesta
opaskirjoiksi. Kirjat tulevat
myyntiin syksyn aikana ainakin kirjastoon ja kunnanvirastolle. Kirjat maksavat
kukin 8 euroa, yhteishinta
30 euroa.

Tarja Vimpari

Utakuidun toimitusjohtajana toimii Mari Mikkonen ja
hallituksen puheenjohtaja
on Pentti Tuovinen. Hankkeesta ja laajakaistasta on
informoitu kyläilloissa ympäri Utajärven kunnan alueella viime syksyn ja tämän
kevään aikana.

Kattava
laajakaistaverkosto
on tärkeä myös
kunnalle
Utajärven kunnanvaltuusto on päättänyt tukea laaja-

kaistaverkon rakentamista
kunnan alueelle. Valtuusto
on hiljattain päättänyt, että
kunta varautuu myöntämään osuuskunta Utakuidulle lainaa kahteen miljoonaan euroon saakka. Sadan
megan internetyhteyttä pidetään nykyisin yhtä tärkeänä asiana kuin toimivaa
vesi- tai sähköverkostoa.
Runkoverkon investointi
on 2,3 miljoonaa euroa. Valtio tukee hanketta reilulla 1,3 miljoonalla ja kunta
valtakunnallisesti sovitulla kahdeksalla prosentilla

eli vajaalla 200 000 eurolla.
Kunta lainaa osuuskunnalle jäljelle jäävän osuuden
eli noin 800 000 euroa. Kyläverkon bruttoinvestointi puolestaan on 1,2 miljoonaa, ja kunta lainaa rahat
osuuskunnalle. Jos ELYkeskus myöntää rakentamiseen tukea, lainan määrä
pienenee.

Pertti Kuusisto

Kaapelin aurausta Naaman kylällä.

Kuvien virta
- jokielokuvafestivaali Utajärvellä
Maailman ainoa jokielokuviin keskittyvä elokuvafestivaali järjestettiin jo neljättä kertaa lauantaina 29.6.
Pitkiä ja lyhytelokuvia esittävän festivaalin kantava
teema on perinteisesti joki.
Jokaisella ihmisellä on oma
jokensa. Merilän Kartanon
pihapiirin
maaseututunnelmassa järjestetyssä festivaalissa kävi iltapäivän aikana mukavasti yleisöä ja
vielä illan viimeisestä elokuvaa katsomassa laskettiin
olevan 40 katsojaa. Päivän
kuluessa yleisö sai nauttia viidestä elokuva-/dokumenttiesityksestä. Lisäksi
oman esityksensä piti taiteilijana ja luonnonkuvaajana
tunnettu Antti Tenetz.
Järjestäjien tavoite on
alusta asti ollut järjestää laadukas tapahtuma, josta kaikille jää hyvä mieli. Yleisö
on kiittänyt tapahtuman antia ja ohjelmistoa vuodesta
toiseen ja toivonut, että tapahtuma järjestettäisiin jatkossakin. Järjestäjät olivat
tapahtumaan erittäin tyytyväisiä ja katsojajoukossa
näkyi jo vakiokasvojakin.
Katsojia oli sopivasti, ohjelmisto oli hieno ja tapahtuman tunnelma oli, kuten

Kuvien Virta -elokuvayleisöä kahvitauolla elokuvaelämysten välissä. Kuva: Tarja Vimpari
tarkoitettukin, rauhallinen
ja kiireetön.
Tapahtuman luennoitsijat ovat olleet hämmästyneitä siitä, kuinka tällaisen
kokoluokan kunnassa järjestetään näin laadukas tapahtuma. Heille joutuu joka
vuosi selittämään, miksei
tapahtuma ole esimerkiksi
Oulussa. Isommalla paikkakunnalla tapahtuman luonne helposti muuttuisi ja
kaupallistuisi laadun kustannuksella. Tapahtumaa
on jo kosittu astetta suurem-

malle paikkakunnalle.
Tapahtuman järjestäjät
ovat todenneet, että pitkien
elokuvien hankinta on vain
rahakysymys, mutta lyhytelokuvien saaminen näytettäväksi on haastavaa. Kansallisen
elokuva-arkiston
elokuvia on mentävä henkilökohtaisesti metsästämään.
Apua ei saa eikä elokuvia
ole luetteloitu yleisökäyttöön. 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 teosta. Ne ovatkin olleet erittäin suosittuja.
Elokuvafestivaalin järjestivät yhteistyössä Utajärven
Alakyläläiset ry, Merilän
kartano, Oulun Elokuvakeskus ry, Oulujoen reitti
ry, Utajärven kunta, VIEHE
Oulujoki -hanke sekä yksityishenkilöitä. Näillä näkymin jokielokuvista nautitaan myös ensi kesänä! PK
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Janne Pekkala esiintyy Lähiruokapäivässä
Utajärven jäähallissa järjestettävillä Kivi- ja Hyvinvointimessujen
rinnakkaistapahtumana
on
lähiruokapäivä lauantaina
17.8. Kello 10 alkavan tapahtuman päätähtenä häärii
televisiosta ja radioaalloilta
tuttu kokki Janne Pekkala,
jonka antamia ruokavinkkejä sekä kokkausnäytöksiä
voi seurata kello 11 ja 13.
Janne Pekkala on ollut yrittäjänä jo 15 vuotta.
Tämän vuoden alusta toiminta muuttui, kun Pekkala perusti Oulun Välikylän Yrityspuistoon oman
50-paikkaisen Fat Rooster
-lounasravintolan. Ravintolan keittiön kautta pyörii
myös Pekkalan luotsaama
catering-toiminta. Itsensä lisäksi Pekkala työllistää kolme vakituista työntekijää,
sekä tarvittaessa myös keikkatyöläisiä. Kokkaamisen lisäksi Pekkalan firmasta löytyy myös tarjoilupalvelu
ja täydelliset astiastot use-

ammalle sadalle henkilölle.
Fat Rooster on varattavissa
myös yksityiskäyttöön.
- Kesäaika meni Oulun
torilla rieskarullien parissa.
Siitä tuli niin paljon positiivista palautetta, että täytyy
alkaa miettimään ensi kesän
hittijuttua ja toimintastrategiaa, iloitsee Pekkala.
Monipuolisuus on Janne Pekkalan tavaramerkki.
Kokkikapustan hän vaihtaa
tuon tuostakin rumpukapuloihin kahden eri kokoonpanon riveissä. Discotransit soittaa 70-luvun hittejä ja
uudempi kokoonpano Little
Nina and Knockouts esittää
vanhaan tyyliin rock’n rollmusiikkia sekä rhythm and
bluesia.
Uusinta uutta Pekkalalla tällä hetkellä on kirjaprojekti, josta hän ei suostunut
avautumaan yhtään enempää. Eikä hän aikonut myöskään koskaan aikuistua!

Terttu Salmi

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

www.saltset.fi
Merisuolasta
valmistetut itsehoitotuotteet
Janne Pekkala on tuttu kokki televisiosta, radiosta sekä nyt
myös Fat Rooster ravintolastaan. Pekkala nähdään 17.8. lähiruokapäivän pääesiintyjänä Utajärvellä.

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

Viime vuonna lähiruokapäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa Utajärven torilla.

Lähiruoka – sadonkorjuu -toritapahtuma
Utajärven Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät Kivi- ja
hyvinvointimessujen yhteydessä 17.8, kello 10-14 Lähiruoka – sadonkorjuu –toritapahtuman
Utajärven
tori- ja makasiinialueella.
Lähiruoan ympärille tehty toritapahtuma järjestettiin viime kesänä ensimmäisen kerran. Utajärven
maa- ja kotitalousnaisten
puheenjohtaja
Eeva-Kaisa Karhu keräsi palautetta
sekä yleisöltä että näytteilleasettajilta. Hyvästä palautteesta johtuen tilaisuus
päätettiin uusia tänä vuonna ja teemaksi valittiin Sa-

donkorjuu.
Tilaisuuden
juontajana ja näytöskokkina
häärii kaikkien tuntema Janne Pekkala. Näytösajat ovat
kello 11 ja kello 13.
Hyvänmakuinen, puhdas, kotimainen lähiruoka
edistää terveyttä ja tukee
hyvinvointia. Tapahtuman
tarkoituksena on myös tehdä tunnetuksi suomalaista ruokakulttuuria ja vaalia kotiseutumme perinteitä.
Maa- ja kotitalousnaisten
kotitalous- ja ruokaneuvonta tunnetaan uudistuvana,
luotettavana ja puolueettomana kuluttajien ruokaosaamisen kehittäjänä. Maa-
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ja kotitalousnaiset edistävät
yhdessä sidosryhmien kanssa ruoanlaittotaitoja, ravitsemustietämystä sekä muuta arjenhallintaan liittyvää
osaamista.

Kaisu Merilä

Hermoratahieroja

Jaana Tiala
Puh. 050 329 0308
Eteläpolku 9, Vaala

Myös intialainen päähieronta
Jos sinulla on myytävää sadonkorjuusi
tuotantoa, vielä ehtii mukaan torille.
Pöytäpaikan voi varata ennakkoon
Arin Konepisteestä tai voit tulla torille
lauantaina kello 9 alkaen.

Utajärven Kotiseutuyhdistys ry
Museon kesäoppaille järjestetään
kahvitilaisuus Torimakasiinissa
to 22.8. klo 16.
Keskustellaan menneestä ja tulevasta kesästä.
Paikalla myös kulttuurisihteeri Tarja Vimpari.

Utajärven Yrittäjät ry sekä Messujen järjestäjä
Viehe-hankeen JULKAISEMA Kivi- ja Hyvinvointimessut
Utajärvellä 2013 ERIKOISLEHTI.

Julkaisija:
Utajärven Yrittäjät ry, Viehe-hanke
Sivunvalmistus:
Vastaava toimittaja: Kaisu Merilä
Painopaikka:
Toimittajat:
Jenny Kärki, Pertti Kuusisto,
Heimo Turunen, Terttu Salmi
Utajärven Kivi- ja Hyvinvointimessut 2013 on luettavissa:
www.vkkmedia.fi (klikkaa yläpalkista ”Lehdet”)

VKK-Media Oy/Katariina Niemitalo
Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

Särkijärven kyläseura ry
Kurimon rautaruukin esittelyä ryhmille
sopimuksesta puh. 045 855 4800.
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Yrityspuisto Oy:ltä
tiloja ja apua
yrittämiseen

2013

Alasintie 10 90400 Oulu

MYY Juuri valmistuneesta
As Oy Utajärven Jokihovista

3 h + k + s 68 m2

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

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

Polttoöljyä nyt myös automaatista
(mittarit 6 ja 7)

HEI!

Välitämme polttoöljyä
suoraan myös säiliöösi

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

seo.

Utajärvi

AURAT

Yli 130 ha tilaa rakentamiseen
Valtatietä ja rautatietä 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.

- Klassinen hieronta
- Aromaöljyhieronta
- Vyöhyketerapia (myös eläimet)
- Rakennekynnet (geeli)
- Ripsienpidennykset

Hieronnax
TMI SIRPA LAATIKAINEN
Vanhatie 46, Utajärvi
Jussilantie 2, Muhos
Puh. 040 5542 166

Tietoliikenneyhteydet 1000
megaan saakka!
Ensi syksynä tulee Utajärvelle valokuituyhteydet, jotka 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 voimalaitokselta teollisuudelle. Muoviteollisuus on ollut tästä ominaisuudesta erittäin tyytyväinen.

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!

Avoinna messujen ajan

lauantaina ja sunnuntaina klo 9-17
Keittolounas 8,-

tta
Tuore !
sis. keiton, leivän, juoman, leipää

salaatin, kahvin

Utajärven Leipomopalvelu
Koulutie 5 (jäähallia vastapäätä)
P. 0500 311 971

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

Jalkojen hoidot
• perinteinen ja vyöhyketerapeuttinen jalkojen hieronta
• Intialainen päähieronta
• myös koti-ja laitoskäynnit
• lahjakortit

Tmi Sisko Holappa
Sotkantie 29,Utajärvi
puh. 040 5937 660

ENEMMÄN KERTAPUSKULLA

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

Pelkosen Mökit
Vuokrattavana
talviasuttavia,
hyvin varusteltuja
mökkejä

S

Potkuntie 10, 91620 Sanginkylä
puh. 040 8450 219

Kansanedustaja

Pirkko Mattila
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä

Jalkojenhoitaja

Riitta Mustonen
Tonttikuja 2, 91600 Utajärvi

Toivottaa

4. krs

Puh. 5421 513, 040 7268 013
KYLÄTALAKKARI
. kiinteistönhoito
. kodinremontit
. nurmen leikkuut
. ulkomaalaukset
. mökkitalkkaroinnit

Tavattavissa Utajärven Kivi- ja
Hyvinvointimessuilla

Perussuomalaisten osastolla
Lauantaina 17.8.
klo 10.30-14.00

ym.
Apua kaikkiin
arjen askareisiin.

Tmi: J. Mulari
p. 044 297 0741

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

ja
Hyvinvointimessut
TILITOIMISTO

Tervetuloa meille
uudistumaan!
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KOONTIA OY
tilitoimisto@koontiaoy.fi

Sirpa Komminaho 040 530 7399

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella
Veden, tulen ja valon juhla

La 31.8.2013

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Lavalla tahdit takaa
Pentti Kumpulainen ja
Savotta yhtye
• Revontuli-disko
• Majassa karaoke
Perjantaisin hiusten
leikkaukset ilman
ajanvarausta klo 9-17
Avoinna sopimuksen
mukaan. Tervetuloa!
P. 040 838 4908

www.utajarvenmessut.com

Vanhatie 50, Utajärvi.

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

Liity jäseneksi
jäseneksi
Liity
Liity
jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity
www.yrittajat.fi/Liity
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee
palvelee jäsenyrittäjät
jäsenyrittäjät
palvelee
jäsenyrityksiään
ja valvoo
yrityksiään
ja valvoo
yrityksiään
ja valvoo
pk-yrittäjien
etua
pk-yrittäjien etua
joka päivä.etua
pk-yrittäjien
joka päivä.
joka päivä.

Rakennamme
tietoverkkoa
Utajärvelle

Oulun Maakone Oy
Puh. 0400 681 726
www.oulunmaakoneoy.fi

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin
Myytävänä kala- ja
liharuokaa viinin kera
Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina
alkaen klo 19.45

Lippu 15 €
K -18

Ilta mökkiläisille,
entisille
pudasjärvisille sekä
muille asiasta
kiinnostuneille
Jyrkkäkosken
huvialueella
la 31.8. klo 18.
Kahvitarjoilu

Järjestää Pudasjärven kaupunki ja
Pudasjärven Yrittäjät

Jyrkkäkoski

Huvikeskuksentie Pudasjärvi

Nuorten Venetsialaiset
Perjantaina
30.8. alk. klo 20-01
Disko klo 21-02

Nyt taas Jyrkän
tunnelmaa!

Tule! Näe! Koe!

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken!
Pääpalkintona 500€ matkalahjakortti!

Tervetuloa!
Järjestää: LC Pudasjärvi Ry
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

Järjestää Pudasjärven Urheilijat

Lasten Venetsialaiset
La 31.8. klo 12-14
Ohjelmassa mm. disco,
Kari Tykkyläisen askartelupiste,
kasvomaalausta... Paikalla myös
KidSing voittaja
Jenni Jaakkola!
Myynnissä vohveleita,
makkaraa ja MLL:n tuotteita

Järjestää MLL Pudasjärvi

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2013 päättävän
nuoren työllistämiseen oppisopimuksella yrityksen on mahdollisuus saada
korotettua koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta. Korotettu korvaus työnantajalle on
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena
300 €/kk.
Mikäli työtön nuori on päättänyt peruskoulunsa vuonna 2012 tai aikaisemmin
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella,
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada
normaalin koulutuskorvauksen.

OSAOsta
ammattiin

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkinnot 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 koulutussuunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi

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

www.osao.fi
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OP-bonuksia kertyy nimittäin ihan
tavallisesta pankkiasioinnista ja nyt
myös Pohjolan vakuutuksista.

-

Tule juttelemaan tai klikkaa op.fi
Yhdessä hyvä tulee.

Pohjola
Utajärven Osuuspankki

