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Mökkiläiskirje 2014 
 
 

Hei!  

Tämä on Utajärven 

mökkiläistoimikunnan ensimmäinen 

Mökkiläiskirje, jolla halutaan sekä 

tiedottaa mökkiläisille että innostaa 

mökkiläisiä osallistumaan erilaisiin 

tapahtumiin ja toimintoihin 

Utajärvellä. Lisäksi haluamme 

aktivoida mökkiläisiä 

osallistumaan Utajärven 

kunnan kehittämiseen. 

Lähetämme tämän kirjeen jatkossa vuosittain, joten otamme 

mielellään vastaan ideoita ja toiveita kirjeen sisällön kehittämiseksi! 

  

Toivomme kaikille mukavaa mökkeilykesää!  

 

Seija Leskelä    Hannele Karhu 

Mökkiläistoimikunnan pj.            Hyvinvointivastaava 

Utajärven kunta 

MÖKKILÄISTAPAHTUMA 
 

Mökkiläistoimikunta järjestää vuosittain Mökkiläistapahtuman, tänä vuonna se 

järjestetään yhteistyössä Sangin kyläseuran ja Utajärven Eläkkeensaajien kanssa 

Sangilla Valkeisen rannalla lauantaina 7.6. klo 12-15. Ohjelmassa on kunnanjohtajan 

tervehdys ja kansanedustaja Tytti Tuppuraisen puhe. Lisäksi kuulemme teknisen 

johtajan infon, saamme faktatietoa laajakaistasta, on lasten laulatusta, 

hevosenkengän heittoa, tikkakisa, voit kokeilla sähköpyörää, luvassa myös makoisia 

lättyjä ja kahvia, ym...  ja myös Mökkiläistoimikunta on paikan päällä tapaamassa 

mökkiläisiä. 

  

Tervetuloa! 
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MÖKKILÄISTOIMIKUNTA 
 

Sanginkylä   Seija Leskelä, pj   seijaleskela(a)gmail.com, 040 536 8046 

Yli-Utos   Reijo Ylisirniö, vpj   rylisirnio(a)gmail.com, 0440 681 682 

Särkijärvi   Anna-Maija Jurva  aijamaija(a)gmail.com, 0400 293 006 

 Juorkuna   Lauri Pelkonen  lauri50.pelkonen(a)gmail.com, 040 588 1813 

 Ahmas   Ari Villa  ari.villa(a)maintpartner.com, 0500 584 480 

 Naamankylä   Antti Karhumaa  antti.karhumaa77(a)luukku.com, 040 836 4668 

Kunnan edustaja  Hannele Karhu, hyvinvointivastaava  hannele.karhu(a)utajarvi.fi, 0500 584 506 

  

Toivomme toimikuntaan edustajia myös niiltä kyliltä, joista ei ole vielä edustusta. 
 
Toiminta-ajatus 

 
Mökkiläistoimikunta on mökkiläisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ja 
yhteistyölinkki Utajärven kuntaan vapaa-ajan asukkaita koskevissa asioissa. 
Toimikunta nostaa esille mökkiläisten asioita ja tarpeita sekä välittää 
mökkiläisten näkemyksiä kunnan päättäjille. Lisäksi toimikunta tiedottaa 
kunnassa olevista palveluista ja tarjoaa heille mahdollisuuksia yhteiseen 
toimintaan. 
 
Tiedottaminen 
 
Utajärven Mökkiläistoimikunta on päättänyt lähettää jatkossa Mökkiläiskirjeen 
vuosittain huhti-toukokuussa kaikille vapaa-ajan asukkaille, joiden osoite on kunnan 
tiedossa.  
 
Lisäksi Utajärven kunta tiedottaa jatkossa vapaa-ajan asukkaitaan kunnan 
kotisivuilta löytyvillä vapaa-ajan asukkaiden omilla sivuilla, osoite 
http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-ajan_asukkaat/ (Utajärven kunta -> Palvelut -> 
Vapaa-aika -> Vapaa-ajan asukkaat) sekä kunnan Facebook-sivuilla 
facebook.com/Utajarvenkunta   
 
Kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa, mökkiläisille lähetetyt kirjeet, 
mökkiläistoimikunnan jäsenet sekä pöytäkirjat.  
 
Käy tykkäämässä Facebookissa Utajärven kunnan sivuista ja saat ajankohtaisia 
ilmoituksia suoraan seinällesi. 
 
 

 

http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-ajan_asukkaat/
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UTAJÄRVEN TERVEYSASEMA  
 
Kirkkotie 38 
91600  Utajärvi 
 
Avoinna ma-to kello 8-16 ja pe kello 8-15. Kiireettömät ajanvaraukset ja 
laboratoriovastausten tiedustelu ma-pe kello 13-15. 
Kiireetön ajanvaraus      08 5875 6705 
Lääkäripäivystys      08 5875 6700 
Oulun seudun yhteispäivystys     (08) 315 2655 
Päivystävä sairaanhoitaja, Suvituuli (myös kesäsulun aikana) 0500 295 384 
 - päivystävälle sairaanhoitajalle tulee soittaa ennen vastaanotolle tuloa 
 
Utajärven terveysasema on suljettuna 16.6.–13.7.2014, jolloin kiireellistä 
sairaanhoitoa tarvitsevat hoidetaan virka-aikana Vaalan terveysasemalla,  
p. 08 5875 6800 
 
Kesäsulkemisen piiriin kuuluvat avoterveydenhuollon toiminnoista vastaanotto, 
kuntoutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto ja työterveyshuolto. Sulkemisen 
aikana osastotoiminta ja sairaanhoitajien virka-ajan jälkeinen päivystys jatkuvat 
tavanomaiseen tapaan. Kesäsulkeminen ei koske myöskään kotihoidon piiriin 
kuuluvia palveluja. 
 
Muistathan uusia reseptit kotikunnassasi! 
 
 
KUNNANVIRASTO ja yhteispalvelupiste ovat suljettuina 7.-25.7.2014. Päivystävät 
numerot vaihteesta, kunnan kotisivuilta ja ilmoitustaululta. Virallinen ilmoitustaulu 
siirretään kesäsulun ajaksi kunnanviraston talo 3:n päätyyn. Asiakirjat ovat nähtävillä 
ko. ajan kirjastossa. 
 

 
LIIKUNTA- JA LEIKKIPAIKKOJA 
 

Utajärven liikuntapuistossa on vapaavuoroja, jolloin se on vapaassa käytössä. 
Vuorot voi tarkistaa kunnan internetsivuilta kohdasta Palvelut. Liikuntapuisto 
sijaitsee Utajärven koulun takana. 
 
Utajärven koulun piha-alue on vapaasti käytettävissä iltaisin, viikonloppuisin ja 
koulun lomien aikana. 
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Päiväkodin piha-alue on vapaasti käytettävissä päiväkodin ollessa kiinni. 
 
Hyvinvointitalon piha-areena on kaikkien vapaasti käytettävissä. 
 
Frisbeegolfrata  on avattu keväällä 2012. Kiekkoja voi lainata kirjastolta. Rataan voi 
tutustua osoitteessa frisbeegolfradat.fi.  
 
Utajärven nuoriso-ja liikuntatalon kuntosalin aukioloajat voi tarkistaa kunnan 
internetsivuilta kohdasta Palvelut ja Vapaa-aika. Kuntosalille on kesä-, heinä- ja 
elokuussa vapaa pääsy. 
 

 

TARPEELLISIA YHTEYSTIETOJA 
 

Korhosen puutarha, Utajärvi      08 542 4604 

Jurvelinin puutarha, Särkijärvi                   08 542 4903, 040 7641 420 

Jätehuolto Ari Holappa     040 5014 160 

Kylätalakkari   J. Mulari tmi  044 297 0741 

Nuohous   Saarenpää Hannu  0400 324 892 

Rakennustarkastaja   Lyttinen Ilkka  0400 855 950 

Vesi- ja viemärilaitos  Karvonen Pekka  0500 168 155 

   Mäkäräinen Jukka  050 343 0362 

Käyttöteknikko  Spets Esko   0500 584 459 

Kirjasto      050 444 0029 

Kunnanvirasto/Yhteispalvelupiste    08 5875 5701 

Opastus- ja varauskeskus Suppa    08 554 5500 

 

  

frisbeegolfradat.fi
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REILUN KAUPAN KUNTA  

Vuonna 2014 Utajärven kunta juhlii 10 vuottaan Reilun kaupan 

kuntana. Ensimmäisenä Suomessa Utajärven kunnalle on myönnetty 

virallinen Reilun kaupan kunta –titteli 25.8.2004. Utajärvi on Suomessa 

kuntien joukossa edelläkävijä Reiluun kauppaan sitoutumisessa. Reilun 

kaupan tuotteita käytetään Utajärven kunnan kokous- ja vieraskahvituksissa, 

Nuoriso- ja liikuntatalolla, Unto Rock-tapahtumassa, Suvituulen palvelukeskuksessa 

kokouskahvituksissa ja työpaikkaruokailussa, Opastus- ja varauskeskus Supassa sekä 

Utajärven seurakunnassa. Lisätietoja www.utajarvi.fi ja www.reilukauppa.fi –

sivustoilta. 

 

 

Utajärven kunnanhallituksen 23.4.2013 tekemällä päätöksellä Utajärven kunta liittyi 

Pyöräilykuntien verkostoon. Lisätietoja kunnan pyöräilyreiteistä www.utajarvi.fi. 

Pyöräilykuntien verkostoon voi tutustua osoitteessa www.poljin.fi. 

 

TÄRKEÄÄ  
 

Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelu auttaa 
mökkiläisiä, veneilijöitä ja muita luonnossa liikkujia 
määrittämään tarkan sijaintinsa. Koordinaattipisteen 
avulla hätäkeskus voi hälyttää paikalle apua, vaikka 
tarkkaa osoitetta ei olisikaan mahdollista antaa. Palvelun 
löydät osoitteesta www.112.fi. 
  

 

 

Tulosta 

tarkat 

sijainti- ja opastustiedot 

vapaa-ajan asuntosi               

seinälle! 
 

http://www.utajarvi.fi/
http://www.reilukauppa.fi/
http://www.utajarvi.fi/
http://www.poljin.fi/
http://www.112.fi/
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UTAJÄRVELLÄ TAPAHTUU KESÄLLÄ 2014 
 

KESÄKUU     

2.6.-10.8. Utajärven aikajana-näyttely Torimakasiinin 
alakerta 

  

3.-26.6. Kansalaisopiston 
kädentaitajien näyttely 

Kirjasto   

7.6. Mökkiläistapahtuma Valkeinen, Sanginkylä Mökkiläistoimikunta, 
Sangin kyläseura, 
Eläkkeensaajat 

www.utajarvi.fi 

7.6. Rokua Geopark 
maastomaraton 

Rokua Rokua Geopark www.rokuageopark.fi 

8.6. Konfirmaatiomessu Utajärven kirkko   

13.-14.6. Tervasoutu (pe Utajärvellä)   www.tervasoutu.fi 

14.6.-10.8. Rauta vellinä viruvi-näyttely Torimakasiinin 
yläkerta 

  

14.6.-10.8. Kivun kiinni ottajat-näyttely Torimakasiinin 
yläkerta 

  

15.6. Luonnonkukkien retkipäivä Tolkansuo, 
Naamankylä 

Ahmaksen 
kyläseura, Naaman 
kotiseutu 

 

21.6. (alk.) Tanssit  Naamankylä   

24.-30.6. Reilun kaupan näyttely Torimakasiini   

27.-28.6. Rokua Geopark Challenge Rokua   

28.6.-6.7. Kotiseutuviikko   www.utajarvi.fi 

28.6. Toritapahtuma    

29.6. Tiekirkon avaus    

29.6. Perheolympialaiset Utajärven Vesaiset   

30.6. Kotiseuturetki Sotkalle    

HEINÄKUU     

1.7. Teatteri Rollon koko 
perheen esitys 

Tori   

2.7. Yhteislaulutilaisuus Tori   

3.-4.7. Perinneaidan teko-kurssi Tori   

5.7. Mutafutis SM Merilän Kartano FC Yli-Utos www.mutafutis.net 

5.7. Naaman kyläpäivä Naamankylä   

6.7. Runon ja suven juhla Ahmas   

6.7. Kylien välinen soutukilpailu 
ja kyläpäivät 

Juorkuna   

8.-30.7. Klassikkotarujen kuvituksia - 
Näyttely  

Sofian Kammari, 
kirjasto 

  

9.7. Yhteislaulutilaisuus Tori   

12.7. Kyläpäivät ja Särkijärven 
ympärijuoksu 

Särkijärvi Särkijärven 
kyläseura 

 

16.7. Yhteislaulutilaisuus Tori   

19.7. Kylämarkkinat ja tanssit Sanginkylä Sangin kyläseura  

20.7. Sanginkylän kyläkirkko Valkeinen, Sanginkylä   
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23.7. Akkain savusauna-
tapahtuma 

Ahmaksen 
Perinnekylä 

Ahmaksen kyläseura  

23.7. Yhteislaulutilaisuus Tori   

26.7. Niittytapahtuma Ahmas Ahmaksen kyläseura  

26.7. Kirpputoritapahtuma Tori Järvikylän kyläseura  

27.7. Naaman kyläkirkko Kylätalo, Naamankylä   

30.7. Yhteislaulutilaisuus Tori   

ELOKUU     

3.8. Juorkunan kyläkirkko Kirkaslampi, Juorkuna   

5.-28.8. Pia Pyhtilän valokuvia 
”Woman and her beauty” 
(naisten arki Afrikassa) 

Sofian Kammari, 
Kirjasto 

  

9.8. Kuvien virta Merilän Kartano Kuvien virta-yhdistys  

10.8. Vuoroin vieraissa-
pyöräilytapahtuma 

Ahmas-Kylmälänkylä Ahmaksen kyläseura  

16.-17.8. Kivimessut  Utajärven yrittäjät  

24.8. Ahmaksen kyläkirkko Kalevalainen 
perinnekylä, Ahmas 

  

30.8. Venetsialaiset Sanginkylä Sangin kyläseura  

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tapahtumista löytyy lisätietoja kunnan kotisivuilta 
www.utajarvi.fi/tapahtumat 
 
KIRJASTO avoinna ajalla 26.5.-31.8. ma, to 12-18, ti, ke, pe 10-15 
Kirjastosta löytyy perinteisen kirja-aineiston lisäksi monipuolinen valikoima 
aikuisten-, nuorten ja lasten elokuvia, äänikirjoja ja musiikkia. Lukusalissa on 
luettavana n. 80 eri aikakausilehteä sekä sanomalehteä. Aikakausilehtiä on myös 
lainattavissa. Lisäksi kirjastosta lainataan liikuntavälineitä mm. kahvakuulia, 
gymstickejä, tasapainolautaa, frisbeegolfkiekkoja ja kävelysauvoja. Lainattavissa on 
myös ompelukone ja kaavoja. 
 
Kirjaston kautta voi kaukolainata aineistoa muista Suomen kirjastoista. 
Lapsille on lautapelejä kirjastossa pelattavaksi. Asiakkaiden käyttöön on varattu 
kolme tietokonetta internet-yhteyksillä ja yksi kokoelmatietokone. 
 
Kirjastossa on kopiointipalvelu sekä kirjaston eteisessä sijaitseva kierrätyskirjahylly, 
johon asiakkaat voivat tuoda kirjoja ja lehtiä, sekä ottaa halutessaan hyllyssä olevaa 
aineistoa. 
 

KYLÄT 
 

Utajärven kylien kotisivuille pääset tutustumaan kunnan internetsivujen kautta 

kohdasta Utajärvi -> Kylät. 

http://www.utajarvi.fi/tapahtumat
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LUONNONNÄHTÄVYYDET, SUOJELUKOHTEET JA 
KÄYNTIKOHTEET 
 
Kotiseutumuseo avoinna heinäkuussa, 27.7. asti. Utajärven Kotiseutuyhdistys ry:n 
ylläpitämä Kotiseutumuseo sijaitsee kirkon vieressä. Se on tehty vanhaan 
jyvämakasiiniin, joka on ollut olemassa ainakin jo vuonna 1874. Luetteloituja 
esineitä on n. 300 kpl. Museolla on lisäksi omistuksessaan 1900-luvun alkupuolen 
mallin mukaisesti valmistettu koskivene, jota säilytetään museon tontilla katoksessa. 
 

Olvassuon luonnonpuisto Hienoimmillaan Pohjois-Pohjanmaan suoluonto esittäytyy 

Utajärven ja Pudasjärven rajoilla leviävällä Olvas-, Oravi-, Näätä- ja Sammakkosuon 

valtaisalla suolakeudella. Aapasuo-, jokivarsi- ja metsäluontoa sisältävä 6000 

hehtaarin suojelualue on myös porotalouden kannalta tärkeä. 

 

Ahmaksen kalevalainen perinnekylä tarjoaa kokoelman rakennuksia ja kertomuksia 

menneiltä ajoilta. Niiden kautta kulkee perinteen mahtava voima läpi vuosisatojen. 

Lisätietoja: http://www.kirjastovirma.net/museot/ahmas/ 

 

Utajärven Kivipuisto on perustettu vuonna 1993. Se esittelee yli 50 kookkaan 

näytelohkareen avulla Suomen kallioperän kehityksen aikaan sidottuna 

kehitystarinana. Puiston vanhin kivi on Euroopan Unionin kallioperän vanhinta kiveä, 

Siuruan gneissiä (ikä 3,5 miljardia vuotta). Puisto sijaitsee kirkonkylällä, Valtatie 22:n 

varrella samalla tontilla leipomon kanssa. Opasteissa on suomenkielisten tekstien 

rinnalla englanninkieliset tekstit. 

 

Valkeisjärvi Utajärven Sanginkylässä sijaitseva kirkasvetinen Valkeisjärvi on koko 

perheen virkistysalue ja vaativankin urheilukalastajan erityiskalastuskohde. Alueella 

on grillikioski, hyvä uimaranta, vuokravaunuja ja asuntovaunupaikkoja, sähköistetty 

vuokrakota ja sauna, vuokraveneitä, kota ja nuotiolaavu. Erilaisia 

harrastusmahdollisuuksia mm. lento- ja sulkapallokentät, leikkivälineitä ja hyvät 

sienestys- ja marjastusalueet. Alue soveltuu myös liikuntarajoitteisille. 

 

Lisää käyntikohteita ja tarkempia tietoja Utajärven internetsivuilta kohdasta 

Matkailu. Sivuilta löydät myös useiden kohteiden sähköisiä esitteitä. 

 

 

  

http://www.kirjastovirma.net/museot/ahmas/
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JÄTTEIDEN KÄSITTELY KUNTOON MÖKILLÄ 

Kaikkien kiinteistöjen tulee huolehtia 

jätteenkuljetusjärjestelmään kuulumisesta. Koko Utajärven 

kunta kuuluu sopimusperusteiseen kiinteistöittäiseen 

jätteenkuljetusjärjestelmän piiriin. Kiinteistönhaltijan tulee siis 

itse tehdä sopimus asianmukaisen jätteenkuljetusyrityksen 

kanssa. 

Jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötyjätteet ekopisteisiin. 

Utajärvellä on neljä ekopistettä eripuolilla kuntaa, joihin voi 

toimittaa maksutta kotitalouksien hyötyjätettä: paperia, keräyskartonkia, 

pakkauslasia sekä pienmetallia. 

Jäteasema Mustikkakankaalla on auki torstaisin klo 16–19 ja sinne otetaan vastaan 
maksutta pääosa vaarallisista jätteistä sekä metallia ja sähkölaitteita. Lisäksi sinne 
otetaan vastaan maksullista jätettä, kuten satunnaista sekajätettä: rikkoutuneita 
huonekaluja, vähäistä määrää remontti- ja purkujätettä tai muuta jätettä, joka ei 
mahdu omaan sekajäteastiaan. Jäteaseman urakoitsijana toimii Utajärven 4H-
yhdistys, p. 0400 945 207. 

Lisätiedot ekopisteistä sekä jäteasemasta löytyvät osoitteesta: 
http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/. 

Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien tulee täyttää puhdistustehosta asetetut 
vaatimukset 15.3.2016 mennessä, joten nyt on kaksi kesää aikaa toimia. Tietoja 
löytyy sivuilta http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi. Lisäksi ProAgria Oulun 
jätevesihankkeen kautta saa kiinteistökohtaista neuvontaa Pohjois-Pohjanmaalla. 

Utajärven 4H-yhdistys järjestää metallinkeräysastioita Sanginkylän ja Särkijärven 
koululle kierrätysastioiden yhteyteen. 

  

http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi
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Tervehdys valokuituhankkeesta! 
 
Valokuitukaapelia upotetaan Utajärven maisemissa tänäkin 
kesänä. Laajakaistan saamisesta kuntalaisille vastaa 
Osuuskunta Utakuitu, joka laittoi 2013 alulle kaksi verkon 
rakentamiseen vaadittua hanketta, Utajärven laajakaista-
hanke ja Utajärven Kyläverkot -hanke. Laajakaista-hanke vastaa 
runkoverkon rakentamisesta ja Kyläverkko niistä osuuksista, jotka 
lähtevät runkoverkosta kohti asuinkiinteistöjä.  
  
Valokuitu palvelemaan mökkiläisen rauhaa, vapautta ja turvaa 
Nykymaailmassa kansalaisen arki on huomattavasti sujuvampaa, kun kodin sähköinen 
tietoliikenne pelaa. Toimivat ja turvalliset internetyhteydet ovat työelämän ja 
arkiasioiden sujuvuuden kannalta oleelliset. Perusasioiden hoitaminen, kuten Kelan, 
pankkien, kirjaston ja sähköpostin tiedonvälitys, mutta myös verkko- ja TV-viihde, 
erilaisten lupien selvittely sekä verkkokauppa kuuluvat nykyään rutiininomaiseen 
asioiden toimitukseen. 
 
Mökkilomailun kannalta on tärkeää, että saa notkua laiturinnokassa, kölliä 
saunanlauteilla tai uppoutua kalastamaan huoletta ihan ajan kanssa. Laajakaista tarjoaa 
paljon mökkielämää tukevia palveluja kuten rakentamiseen, puutarhaan, kalastukseen 
ym. liittyen. Ainakin itse, näin erä- ja luontoharrastusten, mutta myös elokuvien 
ystävänä tykkään mökillä ollessa retkeilyn, kalastuksen ja saunomisen lisäksi katsella 
hyviä elokuvia, luontodokumentteja ja tietenkin päivän uutisia. 
Mökkeily on piiloutumista tarpeeksi kauas kaupungin ja kylien tohinasta, mutta 
tehokkaan tietoliikenteen avulla voi välillä ottaa yhteyden kavereihin ja sukulaisiin. 
Mökkeilyn ohessa otettuja luontokuvia saa lähetettyä maailmalle valokuidun 
nopeudella. Etätyötkin hoituvat tietenkin mökiltä käsin, kun laajakaista on kunnossa.  
 
Valokuitu tukee myös toimivan turvatekniikan hyödyntämistä. Mökille asennetuilla 
turvakameroilla voi pitää niin varkaat kuin tihutyöntekijät loitolla. Jos jotain vahinkoa 
kuitenkin sattuu, videovalvonta voi olla se ainut keino rikoksen selvittämisessä. 
 
Maatilalliset hyödyntävät jo kameravalvontaa seuraamalla esim. maatilan tapahtumia 
etänä. Mökkiläinen voi vilkaista vaikka älypuhelimella onko kesämökillä sopiva sää ja 
lähteä kalastamaan. Etäohjauksena mökille voi säätää esim. sisälämpötilan, 
saunanlämmityksen, ovilukituksen, sisä- ja pihavalaistuksen sekä ohjelmoida 
hälytysjärjestelmää vesivuotojen, tulipalojen, sähkökatkosten ym. varalta.  
 
Utakuitu tarjoaa mökkiläisille mahdollisuuden hankkia laajakaistan vapaa-

ajanasunnolleen samalla kustannuksella kuin muutkin kiinteistönomistajat. 

Huippunopean laajakaistan käyttäjäksi pääset tulemalla Utakuidun osakkaaksi ja 

maksamalla jäsenmaksun 100e. Sen lisäksi voit valita itsellesi sopivan liittymän:  
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Heti käyttöönotettava 100/100 Mbit s -laajakaista 

(Sis. Kaapelin urakointi tontille, kuidun läpivienti kiinteistöön ja kuidun päättäminen 

aktiivilaitteeseen. Netplaza Oy tuottaa internet-yhteydet ja asiakaspalvelun) 

Hinta: 50e / kk. (kahden vuoden määräaikaisuus) 

 

Pelkkä varaus, ts. valmius 100/100 Mbit s -laajakaista 

(Sis. Kaapelin urakointi tontille, kuidun läpivienti kiinteistöön ja kuidun päättäminen 

aktiivilaitteeseen) 

Hinta: kertamaksu 124e (sis. alv 24%). 

 

Mökkiläisen vapaa-ajanliittymä 100/100 Mbit s -laajakaista 

(Sis. Kaapelin urakointi tontille, kuidun läpivienti kiinteistöön ja kuidun päättäminen 

aktiivilaitteeseen. Netplaza Oy tuottaa internet-yhteydet ja asiakaspalvelun) 

Minimi laskutusaika 6kk, jonka voi toteuttaa kahdessa erillisessä jaksossa 

laskutusvuoden aikana. Sisältää siis kaksi liittymän avausta ja sulkua vuodessa. 

Hinta 124e / vuosi (sis. alv 24%) + 50e / käyttökuukausilta. 

 

Huom! Maakoneurakointi on käynnissä, joten ilmoittaudu pian mukaan, ennen kuin 
kaivuri kulkee ohi, vielä hankehintaan! Hanke kestää 2014 vuoden loppuun. Mikäli 
mökkisi sijaitsee kilometrien päässä runkoverkosta, kannattaa varmistaa Utakuidulta 
kaapelisaatavuus. 
 
Osakkaana olet myös tervetullut kesällä 2014 pidettävään ensimmäiseen 
Osuuskuntakokoukseen.  

   
Vertaa ihmeessä valokuidun laajakaistahintoja muissa kunnissa www.utakuitu.fi 
etusivulta. Etusivulta pääset myös Facebook-sivuille, josta löytyy kuvia ja tiedotteita. 

 
Liity sähköisellä kaavakkeella www.utakuitu.fi tai käy toimistolla: Utajärven 
kunnantalo, Laitilantie 5. 

 
Tervetuloa mukaan!  
 
Kesäterveisin, 
Utajärven Kyläverkot -hanke 
projektipäällikkö Sirkku Kianto 
sirkku.kianto@utajarvi.fi 
p. 050-573 8915 

      
  

http://www.utakuitu.fi/
http://www.utakuitu.fi/
mailto:sirkku.kianto@utajarvi.fi
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        UTAJÄRVEN 4H-YHDISTYS 

• Kirkkotie 32 • 0400 945 207 • 4h@utajarvi.fi • 

utajarvi.4h.fi • 

 

Utajärven 4H-yhdistys on aktiivinen yhdistys, joka järjestää toimintaa nuorille.  4H-

harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. 

 

Paikkakunnallamme pyörii useita 4H-kerhoja, joissa omaksutaan käytännön taitoja ja 

tietoja koulutetun ohjaajan tuella. Tällä hetkellä mm. heppakerhoja, 

monitoimikerhoja, kokkikerhoja, lemmikkikerhoja ja liikuntakerhoja eri ikäisille. 

 

4H-työelämäkurssit syventävät nuoren osaamista ja innostunut nuori voikin 

perustaa oman 4H-yrityksen yritysohjaajan tukemana ja ansaita samalla omaa 

rahaa. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään. 

 

4H-jäsenyys tuo mukanaan valtakunnallisia jäsenetuja, mutta myös paikallisesti 

olemme saaneet paljon yrityksiä tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan 

jäsenetuhintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mökkiläistoimikunta toivottaa kaikille ihanaa kesää! 

           Utajärven kunnan visio: 
 

Utajärvi luo edellytyksiä  

            onnelliselle elämälle 

mailto:4h@utajarvi.fi

