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Mökkiläiskirje 2015 
 

Arvoisat utajärviset, 
 
Kuluvana vuonna Utajärvi viettää 
150-vuotissyntymäpäiviään. Keisarilli-
nen asetus maaseudun kunnallishal-
linnon uudistamisesta annettiin 
vuonna 1865. Tällöin lasketaan alka-
neen Utajärvenkin kunnan taivallus 
itsenäisenä kuntana. Nykypäivän Uta-
järvi on tyystin toisenlainen kunta 
kuin kunta 150 vuotta sitten. Myös 
ympäröivä yhteiskunta oli silloin niin erilainen, että nykyihmisen on vaikea edes ku-
vitella tuolloista maailmaa. Mainittakoon yhtenä esimerkkinä, että silloisen kunnan 
ensimmäisiä tehtäviä oli miettiä, millä estetään kuntalaisten nälkäkuolemia. 1860-
luvullahan elettiin raskaiden nälkävuosien aikaa. 
  
Juhlavuotena järjestetään Utajärvellä monenlaisia tapahtumia. Näitä on luetteloitu 
tässä lehdessä. Tuon esille tarkemmin pari esimerkkiä. Juhlavuoden pääjuhlaa viete-
tään nuoriso-liikuntatalolla sunnuntaina 5.7. Tässä yhteydessä paljastetaan Joen 
Laulu – taideteos, joka kuvaa utajärvistä historiaa. Samassa juhlassa julkistetaan Uta-
järven 150-vuotishistoriakirja, nimeltään ”Vapaasta virrasta valjastettuihin vuosiin”. 
Kuten nimestäkin voi päätellä, Oulujoki on kautta aikojen ollut utajärvisen identitee-
tin peruspilari. 
 
Elokuun 22. pvä pidetään merkittävä valtuuston kokous, jonka ykkösosassa palataan 
kunnan ensimmäisiin vuosiin ja kerrotaan, miten päätöksenteko silloin sujui. Kahvi-
tauon jälkeen nykyvaltuusto istuu ja tekee juhlavuoden päätöksen/päätöksiä. Mitä 
ne ovat, tulkaapa katsomaan.  Elokuun alkupuolella saa ensi-iltansa Lusia-ooppera. 
Ooppera kertoo traagisen tarinan ammoin Ahmaskylällä eläneestä Lusia-neidosta, 
jonka elämä päättyi hirsipuuhun. Kyseinen mänty on edelleen pystyssä Ahmasilla. 
 
Näillä sanoilla haluan tuoda esille, että mökkiläiset ovat oleellinen osa utajärvistä 
miljöötä. Kunnassa haluamme kannustaa teitä yhä enemmän ottamaan kantaa kun-
nan asioihin, kehittämiseen, ympäristöön, hyvinvoinnin lisäämiseen. Rakentava kri-
tiikki on erityisen tervetullutta, mutta jos aihetta on, myös kiitoksen sanaa kunnassa 
arvostetaan. Kaikille lukijoille toivotan oikein mukavaa kesää.  
 
Kyösti Juujärvi 
Kunnanjohtaja    
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MÖKKILÄISTOIMIKUNTA 

 

Tämä on Utajärven mökkiläistoimikunnan toinen 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 vuosittain, joten 

otamme mielellään vastaan ideoita ja toiveita kirjeen sisällön kehittämiseksi! 

 

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. 
 
Mökkiläistoimikuntaan kuuluvat: 
 

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

Yli-Utos   Reijo Ylisirniö, vpj   rylisirnio(a)gmail.com, 0500 478 054 

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

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

Ahmas   Jouni Kiviharju  j.kiviharju(a)gmail.com, 040 770 0797 

Naamankylä   Riitta Saarenpää  r.saarenpaa(a)luukku.com, 045 6390041 

Rokua  Raija Robinson  raija.robinson(a)kakaravaara.fi, 044 020 7097 

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

  

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

 
Tiedottaminen 
 
Utajärven Mökkiläistoimikunta lähettää Mökkiläiskirjeen vuosittain toukokuussa kai-
kille vapaa-ajan asukkaille, joiden osoite on kunnan tiedossa.  
 
Lisäksi Utajärven kunta tiedottaa vapaa-ajan asukkaitaan kunnan kotisivuilta löyty-
villä vapaa-ajan asukkaiden omilla sivuilla, osoite http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/va-
paa-ajan_asukkaat/ (Utajärven kunta -> Palvelut -> Vapaa-aika -> Vapaa-ajan asuk-
kaat) sekä kunnan Facebook-sivuilla facebook.com/Utajarvenkunta   
 

mailto:rylisirnio@gmail.com
mailto:aijamaija@gmail.com
mailto:lauri50.pelkonen@gmail.com
mailto:j.kiviharju@gmail.com
mailto:r.saarenpaa@luukku.com
mailto:raija.robinson@kakaravaara.fi
mailto:hannele.karhu@utajarvi.fi
http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-ajan_asukkaat/
http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-ajan_asukkaat/
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Kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa, mökkiläisille lähetetyt kirjeet, mökkiläistoimi-
kunnan jäsenet sekä pöytäkirjat.  
 
Käy tykkäämässä Facebookissa Utajärven kunnan sivuista ja saat ajankohtaisia ilmoi-
tuksia suoraan seinällesi. 
 

Mökkiläistoimikunta on tavattavissa kesän 2015 aikana seuraavissa tapahtumissa: 
 

11.7. Toritapahtumassa ja 15.-16.8. Oulujoen Messuilla – Tule juttelemaan! 

 
UTAJÄRVEN TERVEYSASEMA  
 
Kirkkotie 38 
91600 Utajärvi 
Puh. 08 5875 6700 
Avoinna ma-to kello 8-16 ja pe kello 8-15.  
Kiireettömissä asioissa, esim. laboratoriovastausten tiedustelut ja kiireettömät ajan-
varaukset, on hyvä soittaa vasta iltapäivällä tai asioida osoitteessa 
www.oulunkaarenomahoito.com  
Lääkäripäivystys iltaisin ja viikonloppuisin  
Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OSYP)    08 315 2655 
Sairaanhoitajan vastaanotto, vuodeosasto (virka-ajan ulkopuolella) 0500 295 384 

- Sairaanhoitajalle tulee soittaa ennen vastaanotolle tuloa 
 
Utajärven terveysasema on suljettuna 13.7. – 9.8.2015, jolloin kiireellistä sairaan-
hoitoa tarvitsevat hoidetaan virka-aikana Vaalan terveysasemalla,  
08 5875 6800 
 
Kesäsulkemisen piiriin kuuluvat avoterveydenhuollon toiminnoista vastaanotto, kun-
toutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto ja neuvolat. Sul-
kemisen aikana osastotoiminta ja sairaanhoitajien virka-ajan jälkeinen päivystys jat-
kuvat tavanomaiseen tapaan. Kesäsulkeminen ei koske myöskään kotihoidon piiriin 
kuuluvia palveluja. 
 
 
 
 
UTAJÄRVEN YHTEISPALVELUPISTE on suljettuna 6.-26.7.2015. Päivystävät numerot 
puhelinvaihteesta, kunnan kotisivuilta ja ilmoitustaululta. Virallinen ilmoitustaulu 
siirretään kesäsulun ajaksi kunnanviraston talo 3:n päätyyn. Asiakirjat ovat nähtävillä 
ko. ajan kirjastossa. 

 

Muistathan uusia reseptit kotikunnassasi! 

http://www.oulunkaarenomahoito.com/
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LIIKUNTA- JA LEIKKIPAIKKOJA 
 

Utajärven liikuntapuistossa on vapaavuoroja, jolloin se on vapaassa käytössä. Vuo-
rot voi tarkistaa kunnan internetsivuilta kohdasta Palvelut. Liikuntapuisto sijaitsee 
Utajärven koulun takana. 
 
Utajärven koulun piha-alue on vapaasti käytettävissä iltaisin, viikonloppuisin ja kou-
lun lomien aikana. 
 
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 www.frisbeegolfradat.fi   
 
Utajärven nuoriso-ja liikuntatalon kuntosalin aukioloajat voi tarkistaa kunnan inter-
netsivuilta kohdasta Palvelut ja Vapaa-aika. Kuntosalille on kesä-, heinä- ja elokuussa 
vapaa pääsy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frisbeegolfradat.fi/
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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 

Utajärven kunta, puhelinvaihde    08 5875 5700 

Kunnan yhteispalvelupiste, vanhatie 46   08 5875 5701 

Opastus- ja varauskeskus Suppa, Rokua   08 554 5500 

  

Lisätietoa Utajärvellä tarvittavista 

kalastusluvista löydät 

http://www.kalapaikka.net/kalastus_utajarvi.asp 

http://www.kalapaikka.net/kalastus_utajarvi.asp
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REILUN KAUPAN KUNTA  

Utajärven kunnalla on meneillään 11. vuosi 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 –sivus-

toilta. 

 

 

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 mää-
rittämään 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 2015 
 

TOUKOKUU     

23.5. Kesäkauden avajaiset Tori 4H-yhdistys  

23.5. Pihakirppis Ahmaksella Kylätalo  
Katajisto 

Ahmaksen kyläseura   

24.5. Suvivirsi-tapahtuma Torimakasiini Utajärven seurakunta  

29.5. Kolme iloista rosvoa – 
Kasper, Jesper ja Joona-
tan 

Nuoriso- ja lii-
kuntatalo 

Utajärven koulu  

KESÄKUU     

2.-10.6. Lasten kesäkerhot 2002 – 
2008 syntyneille lapsille 

Nuoriso- ja  
liikuntatalo 

Nuoriso- ja liikunta-
toimi, 4H-yhdistys 

2.-5.6. ja 8.-10.6.  
klo 10.30 - 13.30 

2.-11.6. Jalkapallokoulu  FC-Yli-Utos 2.6., 4.6., 9.6. ja 11.6.  

3.6. Muistojen Polulla  
–runomaraton 

Ahmaksen  
perinnekylä 

  

6.6. RGM-maraton Rokua  https://fi.mynext-
run.com/rokua-geopark-
maastomaraton-rgm 

12.-13.6. Untorock   www.untorock.com 

12.-13.6. Tervasoutu   www.tervasoutu.fi 

12.-13.6. Jalkapalloleiri    

14.6. Jenny ja Jaakko Paavolan 
näyttelyn avajaiset 

Utajärven  
Pappila 

  

14.6. Luonnonkukkien retki-
päivä Kurimoon 

 Niskankylän  
nuorisoseura  ry 

 

19.6. Juhannusaaton hartaus ja 
kokko 

Vesitorninmäki Utajärven seurakunta  

19.6. Juhannusaaton illanvietto Ahmas Ahmaksen kyläseura   

20.6. Juhannustanssit kylätalo, Naama Naaman kotiseutu ry  

23.-25.6. Väriä luonnonkasveista  
–kurssi 

Kylätalo  
Katajisto 

Niskankylän  
nuorisoseura ry 

 

27.6. Kuvien virta –jokielokuva-
festivaali 

Merilän Kartano Kuvien virta ry  

27.-28.6. Dogi2015 –tapahtuma Rokua Utajärven koiraharras-
tajat ry 

 

28.6. Päivä maatilalla  
–tapahtuma 

Ahmas Utajärven Vesaiset ry  

HEINÄKUU     

4.-11.7. KOTISEUTUVIIKKO    

*4.7. Naaman kyläpäivä ja  
illalla tanssit 

Kylätalo, Naama Naaman Kotiseutu ry  

http://www.untorock.com/
http://www.tervasoutu.fi/
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*4.7. Vetouistelukisa Pällin patoallas Sotkajärvi-Pyhänsivun 
kalastuskunta 

 

*5.7. JUHLAVUODEN PÄÄTA-
PAHTUMA 

Utajärven 
kirkko, koulu, 
Nuoriso- ja lii-
kuntatalo 

 mm. Juhlajumalanpalve-
lus, perinnekulkue, veis-
toksen paljastus ja histo-
riakirjan julkistaminen 

*6.7. Runon ja suven juhla Ahmaksen  
perinnekylä 

Ahmaksen kyläseura   

*8.7. Yhteislaulutilaisuus ja 
UPO:n minikonsertti 

Torimakasiini Utajärven  
Eläkkeensaajat  

 

*10.7. Moon’s Stones –bändin 
konsertti 

Tori Utajärven kunta  

*11.7. Kotiseutuviikon  
toritapahtuma 

Tori Utajärven kunta mm. työnäytöksiä sekä 
kansanedustajien panee-
likeskustelu 

12.7. Utajärven Halosten suku-
kokous ja sukukirjan jul-
kistaminen 

Kylätalo  
Katajisto 

Sukuseura Utajärven 
Haloset 

 

17.7. Soap Soccer Merilän Kartano FC-Yli-Utos  

18.7. Mutafutis ja Muta Chal-
lenge 

Merilän Kartano FC-Yli-Utos  

19.7. Akkain savusauna  
-tapahtuma 

Ahmaksen  
perinnekylä 

Ahmaksen kyläseura   

19.7. Juorkunan kyläpäivä  Juorkunan kyläseura   

19.7. Kyläkirkko kylätalo, Naama Naaman kotiseutu ry  

25.7. Sangin kylämarkkinat ja 
markkinatanssit 

Valkeinen,  
Sangin koulu 

Sangin kyläseura   

ELOKUU     

7.8. Ilpo Koskelan sarjakuva-
kirjan julkistaminen 

Kylätalo  
Katajisto 

  

7.8. Lusia-oopperan ensi-ilta Ahmaksen  
perinnekylä 

Oulun juhlaviikot ja 
Ahmaksen kyläseura  

 

9.8. Lusia-ooppera Ahmaksen  
perinnekylä 

Oulun juhlaviikot ja 
Ahmaksen kyläseura  

 

15.-16.8. Oulujoen messut ja Rom-
petori 

jäähalli Utajärven yrittäjät ry teemana ”Hyvä Elämä” 

15.8. Messutanssit  Utajärven yrittäjät ry  

20.8. Satu Lotvosen ja Markus 
Vaaran konsertti 

seurakuntatalo Utajärven kunta ja 
seurakunta 

 

22.8. Kuntakokous/kunnanval-
tuuston juhlakokous 

tori Utajärven kunta  

23.8. Kyläkirkko Ahmaksen  
perinnekylä 

Utajärven seurakunta  

29.8. Perheolympialaiset  Utajärven Vesaiset   

29.8. Venetsialaiset Valkeinen Sangin kyläseura   

29.8. Karaoketanssit  Merilän kartano Utajärven yrittäjät ry  
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Oikeudet muutoksiin pidätetään.  
Tarkemmat ilmoitukset löytyvät os. www.utajarvi.fi tapahtumakalenterista. 
 
KIRJASTO PALVELEE KESÄASUKKAITAKIN MONIN TAVOIN 
 
Utajärven kaunis ja hartaasti odotettu kirjastorakennus valmistui n. 25 vuotta sitten. 
Yhä varsinkin muualta tulevat asiakkaat ihastelevat sen kodikkuutta ja aineiston saa-
tavuutta. Perinteisen aineiston – siis kirjojen, äänitteiden, elokuvien ja lehtien –  
lisäksi Utajärven kirjastosta on mahdollisuus lainata esim. liikuntavälineitä (kuten 
frisbeekiekkoja, kahvakuulia, kävelysauvoja sekä sähköavusteista polkupyörää).  
Lainattavissa on myös ompelukone ja kaavoja. 
Eteiseen on sijoitettu kierrätyshylly, johon asiakkaat voivat tuoda kirjoja ja lehtiä 
sekä ottaa vastaavasti itselleen kirjoja ja lehtiä. Tämä toiminta on maksutonta. Käy-
töstä poistettua aineistoa on kirjastossa myynnissä jatkuvasti, mutta kirjaston pois-
toaineistoa penkomaan kannattaa tulla la 11.7. Kotiseutuviikon toritapahtumaan, 
jossa perinteisesti kirjastolla on oma osastonsa. 
Asiakkaiden käyttöön on varattu kaksi tietokonetta internet-yhteyksillä ja yksi koko-
elmatietokone. Kopioiden ottaminen kirjastossa onnistuu myös. Lapsille on lautape-
lejä kirjastossa pelattavaksi.  
  
Utajärvellä ei ole pitkään aikaan enää ollut kirjakauppaa, niinpä on ollut luonnollista, 
että Utajärveä koskevia tai paikkakuntalaisten kirjoittamia kirjoja on myynnissä kir-
jastossa. Näistä kirjoista on oma juttunsa toisaalla tässä kirjeessä. 
Tervetuloa Utajärven kirjastoon lainaamaan, lukemaan lehtiä, käyttämään tietoko-
netta taikka vaan tapaamaan ihmisiä.  
Kirjasto on avoinna ajalla 11.5.-28.8. ma ja to klo 12-18, ti, ke ja pe klo 11-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utajarvi.fi/
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KIRJASTOSTA SAA KIRJOJA MYÖS IKIOMAKSI 
 
Kirjastossa myydään monenlaisia Utajärveen liittyviä taikka utajärveläisten kirjoit-
tamia kirjoja. Valikoimat saattavat vaihdella, mutta tällä hetkellä myynnissä ovat: 
 
Entinen Oulujoki on Oulujoki Osakeyhtiön vuonna 1954 kustantama kirja vapaasta 
Oulujoesta. Kulttuuriseura Virta otatti siitä uusintapainoksen vuonna 2013. Kirja kä-
sittelee mm. alku- ja esihistoriaa, kalastusta, liikennettä ja liikennereittejä, tervan-
polttoa ja puuteollisuutta, rautaruukkeja sekä entisajan matkailuliikennettä. 307 si-
vua. Hinta 40,00 euroa. 
 
Utajärven vaiheita on Utajärven kirkon 200-vuotisjuhlajulkaisu vuodelta 1962. Kir-
jasta kunta ja seurakunta ottivat siitä uusintapainoksen v. 1984. Teoksen on toimit-
tanut Arvi Korhonen. Se koostuu kolmesta asiakokonaisuudesta: Utajärven asutus-
historia, Utajärven kirkko ja tapuli sekä Utajärven kirkollinen elämä ja koululaitos. 
306 sivua. Kirjan hinta on 8,40 euroa. 
 
Oilingin varrelta – Kotiseututarinoita Utajärveltä on Pekka Oilingin mm. paikallis-
lehti Tervareittiin kirjoittamista tarinoista koottu teos. Sen on julkaissut v. 1998 Uta-
järven Kotiseutuyhdistys. Kirja koostuu viidestä teemasta: Kotiseutuhistoriaa, Tarua 
ja totta menneiltä ajoilta, Jokivarren taloja ja maisemia, Jokivarren ihmisiä sekä 
Omakohtaista. 179 sivua. Kirjan hinta on 18,00 euroa. 
 
Vaiettu joki kertoo Pekka Jurvelinin venematkasta Kainuun saloilta merelle soutuve-
neellä. Yksinäinen soutaja etsii vastauksia padottuihin kysymyksiin ja löytää historian 
virtaan vaiettuja säkeitä ja outoja sanoja. Kirjan on kustantanut vuonna 2002 Oulujo-
enreitti ry. 207 sivua. Hinta 20,00 euroa. 
 
Utajärvi-kirjasarja koostuu neljästä kirjasta, jotka julkaistiin vuonna 2013. Kirjasarja 
(tai 4 kirjaa) maksaa 30,00 euroa, yksittäin ostettuna kirjan hinta on 8,00 euroa.  
 
Sankaritekoja Ahmakselta on Ilpo Koskelan piirtämä ja perimätietoon pohjautuva 
sarjakuvakirja kolmesta Ahmaksella vaikuttaneesta tai sieltä maailmalle lähteneestä 
henkilöstä. Ajallisesti vanhin henkilöistä on 1500-luvulla elänyt Lauri Räisänen, taru-
jen jättiläinen ja kotikontujen puolustaja. Nuorin henkilöistä on 1800-luvulla elänyt 
Pekka Kukkonen, joka päätyi Rovaniemen lukkariksi ja tuli laulaneeksi runoja, jotka 
sittemmin päätyivät Kalevalaan. 1700-luvulla elänyt Lusia Rusintytär Korhonen on 
kolmas henkilöistä. Hänessä on sen verran kiinnostavuutta, että elokuussa Ahmak-
sella saava Lusia-ooppera kertoo juuri hänestä. 28 sivua. 
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Koppeleista kirkkomaille esittelee Utajärven kaikki hautausmaat. Kustakin on piir-
retty kartta, jonka avulla hautausmaahan voi tutustua. Kirjaan on myös valittu kulta-
kin hautausmaalta yksi tarinankertoja, siis vainaja, joka kertoo elämästään Utajär-
vellä. 32 sivua. 
 
Kuohuissa kulkeneet – Kertomuksia Oulujoella kertoo nimensä mukaisesti Oulujo-
ella kulkeneiden tarinoita, mm. tervan soutaja, matkustajaveneen kuljettaja, möljän 
rakentaja ja monet muut kertovat työstään Oulujoella. 32 sivua. 
 
Pororaitoja, malmiveneitä ja koskivoimaa on teos Utajärven Särkijärven kylän Kuri-
moon perustetusta rautaruukista ja sen lyhyestä elämästä 1800-luvulla. 40 sivua. 
 
Nature morte on Hannu ja Markku Kivelän (kuvat) sekä Satu Kallion (tekstit) yhtei-
nen runo- ja valokuvakirja vuodelta 2013. Tekijät esittelevät kirjan takakannen teks-
tillä ”Luonnossa ei ole yhtään tarkoituksetonta elämää tai turhaa kuolemaa”.  47 si-
vua. Hinta 29,00 euroa. 
 
 
 
 
 
 
KESÄNÄYTTELYT 
 
Näyttelyiden osalta kesä 2015 on vilkas. Kirjaston Sofian Kammarissa os. Anttilantie 
13, nähdään toukokuussa Tuula Jurvelinin taidenäyttely Ympäripyöreää, kesäkuussa 
oman Taidekoulun kasvatin Vesa-Antti Puumalaisen töitä. Hän on valmistunut Lah-
den Muotoilu- ja Taideinstituutista kuvataiteilijaksi. Taidetta hän tekee mielellään 
kierrättäen materiaaleja sekä käyttäen maalin seassa erilaisia aineita kuten kahvin-
puruja. Heinäkuussa Sofian Kammarin seinillä komeilevat utajärviset rakennukset 
nykykuosissaan sekä sellaisina kuin ne olivat ”silloin ennen”. Kyseessä on näyttely 
kunnan kokoelmissa olevista valokuvista. Elokuussa esille tulee Oulujoki kuvissa –
näyttely. Esillä on valokuvasuurennoksia mm. Museoviraston hallussa olevista van-
hoista valokuvista. 
 
Torimakasiini on avoinna kesäkuun alusta elokuun 9. päivään saakka ma-la klo 10-19 
ja su klo 11-16. Makasiinin alakerrassa voi tehdä aikamatkan Utajärven historiaan tu-
tustumalla Utajärven Aikajanaan. Yläkerrassa voi tutustua Kurimon rautaruukin elä-
mään 1800-luvun loppupuolella näyttelyn Rauta vellinä viruvi myötä. Toinen yläker-
ran näyttely Kivun kiinni ottajat kertoo kansanparantajista ja kansanparantami-
sesta. 
 

5.7.2015 julkistetaan Vapaasta virrasta  

valjastettuihin vuosiin Utajärven historia 

1865 – 2015 –kirja, kirjoittajana Ritva Kylli. 
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Utajärven Kotiseutuyhdistys tekee näyttelyn utajärvisen poliisikonstaapeli Jaakko 
Paavolan ja hänen rouvansa Jennyn esineistä ja valokuvista. Valokuvat tulevat esille 
Utajärven pappilaan ajalle 23.6.-10.7. Näyttely on avoinna tiistaista perjantaihin 
sekä sunnuntaisin klo 12.00-18.00. Joitakin Paavoloille kuuluneita esineitä (mm. po-
liisin takki ja lakki), pihan ja puutarhan viljelysuunnitelmia, Jenny-rouvan käsitöitä 
yms. tulee esille Kotiseutumuseoon, joka on avoinna 23.6.-31.7. ti-pe klo 12-16 ja su 
klo 11-15, sulj. ma ja la. 
Samanaikaisesti Utajärven Pappilassa on esillä aikuisten kuvataideryhmäläisten 
myyntinäyttely. 
Utajärven Kuvataidekoulun oppilaiden kevätnäyttely tulee esille Hyvinvointitalolle 
os. Kirkkotie 32 ajalle 11.-29.5. 
 
 
 
 
 
Kotiseutumuseo  
avoinna 23.6.-31.7. ti-pe klo 12-16 
ja su klo 11-15, suljettu ma ja la. 
 
Utajärven Kotiseutuyhdistys ry:n 
ylläpitämä Kotiseutumuseo sijait-
see kirkon vieressä.  
Se on tehty vanhaan jyvämakasii-
niin, joka on ollut olemassa aina-
kin jo vuonna 1874.  
Luetteloituja esineitä on n. 300 
kpl. Museolla on lisäksi omistuk-
sessaan 1900-luvun alkupuolen 
mallin mukaisesti valmistettu kos-
kivene, jota säilytetään museon 
tontilla katoksessa. 
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KÄYNTIKOHTEET 

Torimakasiini http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/matkailu/tori_ja_kayntikohteet/  

Ahmaksen Kalevalainen Perinnekylä http://www.kirjastovirma.net/museot/ahmas/ 

Utajärven kirkko http://www.kirjastovirma.net/kirkot/utajarvi/ 

Utajärven Pappila http://www.utajarvenpappila.com/ 

Utajärven Kotiseutumuseo. Sijaitsee kirkon vieressä Kirkkotiellä. Ks. aukioloajat yllä. 

Sipolan Kotimuseo http://www.kirjastovirma.net/museot/ylisipola/.  Museo on avoinna 

vain sopimuksesta.  

Utasen voimalaitos 

Kivipuisto  valtatie 22:n ja Koulutien risteyksessä. 

Roomaripatsas http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/03 

Veteraanikivi http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/04 

Runonlaulajien muistomerkki http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/06 

Iso-Räisänen -patsas http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/07 

Sankarivainajien muistomerkki http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/01 

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki http://www.kirjastovirma.net/muistomer-

kit/utajarvi/02 

KYLÄT 
 

Utajärven kylien kotisivuille pääset tutustumaan kunnan internetsivujen kautta koh-

dasta Utajärvi -> Kylät. 

LUONNONNÄHTÄVYYDET, SUOJELUKOHTEET JA KÄYNTIKOH-
TEET 
 

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 hehtaa-

rin 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/ 

 

http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/matkailu/tori_ja_kayntikohteet/
http://www.kirjastovirma.net/museot/ahmas/
http://www.kirjastovirma.net/kirkot/utajarvi/
http://www.utajarvenpappila.com/
http://www.kirjastovirma.net/museot/ylisipola/
http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/03
http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/04
http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/06
http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/07
http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/01
http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/02
http://www.kirjastovirma.net/muistomerkit/utajarvi/02
http://www.kirjastovirma.net/museot/ahmas/
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Utajärven Kivipuisto on perustettu vuonna 1993. Se esittelee yli 50 kookkaan 

näytelohkareen avulla Suomen kallioperän kehityksen aikaan sidottuna kehitystari-

nana. 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 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 Mat-

kailu. Sivuilta löydät myös useiden kohteiden sähköisiä esitteitä. 

 

 

 

  

Iso Räisäsen patsas Ahmaksen  

perinnekylässä 
Utajärven kivipuistoa 
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JÄTTEIDEN KÄSITTELY KUNTOON MÖKILLÄ 

Kaikkien kiinteistöjen tulee huolehtia jätteenkuljetusjärjestel-

mään kuulumisesta. Koko Utajärven kunta kuuluu sopimusperus-

teiseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusjärjestelmän piiriin. 

Kiinteistönhaltijan tulee siis itse tehdä sopimus asianmukaisen 

jätteenkuljetusyrityksen kanssa. 

Jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötyjätteet ekopisteisiin. Uta-

järvellä on neljä ekopistettä eripuolilla kuntaa, joihin voi toimit-

taa maksutta kotitalouksien hyötyjätettä: paperia, keräyskarton-

kia, pakkauslasia sekä pienmetallia. 

Ekopisteet Utajärvellä 

Sellin baari, Vanhatie 31, 91600 Utajärvi  

Ahmaksen koulu, Ahmasjärventie 2, 91660 Ahmas 

Kyläkauppa Oy, Juorkunan kylä, 91630 Juorkuna 

Sale, Laitilantie 10, 91600 Utajärvi 

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-yhdis-
tys, p. 0400 945 207. 

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

Jätevesiasetuksen siirtymäaikaa on siirretty kahdella vuodella. Haja-asutuksen jäte-
vesijärjestelmien tulee täyttää puhdistustehosta asetetut vaatimukset 15.3.2018 
mennessä, joten nyt on kolme 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. 

 

 

  

Tiedotteen mukana saat myös tietoa loma-asutuksen 

rakentamismääräyksistä ja ilmoituslomakkeen! 
 

http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi
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Mökkiläistoimikunta toivottaa kaikille ihanaa kesää! 
 

Utajärven kunnan visio: 
 

Utajärvi luo edellytyksiä 

onnelliselle elämälle 

Iso-Timonen Juorkunassa 


