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Mökkiläiskirje 2016 
 

Hyvä mökkiläinen, 

Kesän mökkikausi on alkamassa. Tullessasi Utajärven ky-

lälle vasta hiljan viime mökkikauden jälkeen, hieraisit 

ehkä silmiäsi lähestyessäsi kunnan keskustaajamaa: 

Kylä on tullut valtatien varteen!  

Utajärven kunnan strategiassa ja valmistumassa ole-

vassa elinvoimaohjelmassa painotetaan kunnan viih-

tyisyyttä. Osana tätä työtä, Utajärven kyläkeskuksen 

näkyvyyttä valtatielle parannetaan ja taajama-alueen 

viehättävyyttä lisätään. Tien ympäristössä, taajaman koh-

dalla, puustoa on poistettu ja näkymää avattu kylälle päin. 

Raivatuille alueille tehdään maisemaniittyjä, joihin kylvetään värik-

käitä kukkia. Kesän mittaan tulevat lampaat vielä laiduntamaan lähialueelle.  

Valtatien varteen, molempiin päihin taajamaa, rakennetaan paikallisten yrittäjien suun-

nittelemat, Utajärven imagoon sopivat mainostornit. Tien varteen tulee myös neljä pyö-

röhirsilatoa. Ladot toimivat lampaiden suojana sekä maiseman elävöittäjinä. Puolan-

gantien varteenkin rakennetaan samanlainen mainostorni. Rakennelmat ovat samaa 

tyyliä ja väritykset ovat ympäristöön sointuvia. Niillä toivotetaan tulijat tervetulleiksi 

Utajärvelle. 

Taajama-alueelle, Oulujokirantaan, valmistelemme uutta, viihtyisää virkistysaluetta. 

Sinne suunnitellaan oleskelu- ja levähdyspaikkoja ja mahdollisesti rakenteita erilaisia 

kulttuuritapahtumia varten. Penkkatien käyttöä parannetaan uusilla kulkuyhteyksillä, 

rakentamalla kaarisillat Kirkon läheisyyteen ja Postilan kohdalle. Tavoitteena on, että 

ihmiset ulkoilisivat enemmän, viihtyisässä ympäristössä.  

Luonnonvaroihin ja biotalouteen tulevaisuuttamme nojaavana kuntana, olemme raken-

taneet nopean valokuituverkon koko kunnan alueelle. Huippunopea laajakaista on 

meillä mahdollista myös mökkiläisille. Monille se on yhtä tärkeä asia kuin sähkö-, tie- ja 

vesijohtoverkko. Jos käyttösi ei ole ympärivuotista, mökille voit saada räätälöidyn mök-

kiläisliittymän, jossa liittymä on päällä 100 päivää vuoden aikana. Hallitset itse liittymää 

ja päätät, milloin pidät yhteyttä päällä. Valokuituverkon omistaa, liittymiä rakentaa ja 

ylläpitää Utajärven oma osuuskunta. 

Viihtyisää kesää uudistuvassa kunnassamme. 

 

Pentti Tuovinen 

kunnanhallituksen puheenjohtaja  
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MÖKKILÄISTOIMIKUNTA 

 

Tämä on Utajärven mökkiläistoimikunnan kolmas 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 9.7. Toritapahtumassa – 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 20.6.-17.7.2016, jolloin utajärveläisten sai-
raanhoitaja- ja lääkäripäivystys on 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. 

Muistathan uusia reseptit kotikunnassasi! 

Mökkiläistoimikunta julistaa ”Onnellisten mökkiläisten Utajärvi” -valokuvakil-

pailun. Aiheena mökkielämää Utajärvellä. Lähetä kuva 1.7.2016 mennessä kir-

jaamo(a)utajarvi.fi, liitä mukaan nimesi ja yhteystietosi. Mökkiläistoimikunta 

valitsee loppukilpailuun 10 parasta kuvaa. Toritapahtumassa 9.7. valitaan voit-

tajat: asiantuntijaraadin valitsema voittaja ja yleisön suosikki. Max. 3 kuvaa/lä-

hettäjä. Luvassa hyviä palkintoja, mm. riistakamera, Utajärven historiakirja, 

Mökkikirja ja Utajärven logollisia otsalamppuja. 

 

http://www.oulunkaarenomahoito.com/
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UTAJÄRVEN YHTEISPALVELUPISTE on suljettuna 4.-24.7.2016. Päivystävät numerot 
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. Vuo-
rot voi tarkistaa kunnan internetsivuilta kohdasta Palvelut. Liikuntapuisto sijaitsee 
Utajärven koulun takana. 
 
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. 
 
Utajärven koulun piha-alue on vapaasti käytettävissä iltaisin, viikonloppuisin ja kou-
lun lomien aikana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Ämmänpää Jaakko  0500 895 036 

   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 12. 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 määrit-
tämään tarkan sijaintinsa. Koordinaattipisteen avulla hätä-
keskus 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 2016 
 

TOUKOKUU     
21.5. Pihakirppis Ahmaksella Kylätalo Katajisto Ahmaksen kyläseura  

22.5. Suvivirsi -yhteislaulu- 
tapahtuma 

Torimakasiini Utajärven seurakunta klo 14 

23.-29.5. Geopark-viikko   www.rokuageopark.fi 

26.5. Punamaalinkeittoa  Kotiseutumuseo Utajärven kotiseutu-
yhdistys  

Museo avoinna 

26.5. Kesäkauden avajaiset,  
museoilta 

Torimakasiini Utajärven kotiseutu-
yhdistys 

Museoilta klo 18 

27.5. Museon maalaustalkoot Kotiseutumuseo Utajärven kotiseutu-
yhdistys 

Museo avoinna 

31.5. Taitajien ilta Nuoriso- ja  
liikuntatalo 

  

KESÄKUU     
8.6. UPO:n torikonsertti Torimakasiini Utajärven musiikki- 

yhdistys 
klo 18 

17.-18.6. Untorock   www.untorock.com 

17.-18.6. Tervasoutu   www.tervasoutu.fi  

18.6. Retki Pudasjärven  
kotiseutumuseolle 

 Utajärven kotiseutu-
yhdistys 

klo 9-15, hinta 20 € 

18.6. Kiimajuoksu  
Kutukukkulalle 

 FC-Yli-Utos  

19.6. Luonnonkukkien retkipäivä Kirkaslampi-Ol-
vassuon lintu-
torni 

Niskankylän  
nuorisoseura 

 

24.6. Juhannusaaton illanvietto Ahmaksen nuori-
soseurantalo 

Ahmaksen kyläseura klo 20 

24.6. Juhannusaaton hartaus ja 
kokko 

Vesitorninmäki Utajärven seurakunta klo 20 

25.6. Juhannustanssit Kylätalo, Naama Naaman kotiseutu ry  

29.6. Kesänäytelmä Tehohoitoa Niskan pirtti Niskankylän ja  
Ahmaksen NS:t 

klo 19, juhlanäytäntö ja 
kirjan julkistaminen 

30.6. Kesänäytelmä Tehohoitoa Niskan pirtti Niskankylän ja  
Ahmaksen NS:t 

klo 19 

HEINÄKUU     
2.-9.7. KOTISEUTUVIIKKO    

*2.7. Kysykää nimistä – Matti 
Leiviskä  

Merilän kartano  klo 12 

*2.7. Kuvien virta –jokielokuva-
festivaali 

Merilän kartano Kuvien virta ry mm. Leo Salosen luento ja 
näyttely Oulujoki-aihei-
sista postikorteista 

*3.7.  Ahmaksen nuorisoseura 
100 v 

   

http://www.rokuageopark.fi/
http://www.untorock.com/
http://www.tervasoutu.fi/
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*3.7. Kesäteatteriretki Pölkkyte-
atteriin ”Kaunis Veera” 

 Utajärven sydänyhdis-
tys 

klo 13 

*4.7. ”Päiväunia, päiväkuvia” –
näyttelyn avajaiset 

Utajärven  
kirjasto 

 klo 17 

*5.7. Kesänäytelmä Tehohoitoa Niskan pirtti Niskankylän ja  
Ahmaksen NS:t 

klo 19 

*6.7. Runon ja suven juhla Ahmaksen  
perinnekylä 

Ahmaksen kyläseura klo 18 

*6.7. Yhteislaulua torilla  Utajärven  
eläkkeensaajat 

klo 18 

*7.7. Kesänäytelmä Tehohoitoa Niskan pirtti Niskankylän ja  
Ahmaksen NS:t 

klo 19 

*8.7. Teatteri Rollon Hukka-
putki-orkesteri esiintyy 

tori   

*8.7. Kalastuskilpailu  
Särkijärvellä 

 Särkijärven kyläseura klo 18-22 

*9.7. Kotiseutuviikon  
toritapahtuma 

Tori Utajärven kunta klo 10-14 

*9.7. Särkijärven kyläpäivä  Särkijärven kyläpäivä klo 11-14 

*9.7. Tanssit Juorkunan  
Havulassa 

 Utajärven eläkeläiset  

13.7. Ahmaksen NS:lla tanssit  Niskankylän ja  
Ahmaksen NS:t 

 

13.7. Yhteislaulua torilla  Utajärven  
eläkkeensaajat 

klo 18 

16.7. Naaman kyläpäivä Kylätalo, Naama Naaman kotiseutu ry  

16.7. Juorkunan kyläpäivä  Juorkunan kyläpäivä Kylien välinen soutukil-
pailu 

20.7. Akkain viikon savusauna Ahmaksen perin-
nekylä 

Ahmaksen kyläseura  

20.7. Yhteislaulua torilla  Utajärven  
eläkkeensaajat 

klo 18 

22.7. Soap Soccerin SM-kisat Merilän kartano FC-Yli-Utos  

23.7. Mutafutiksen SM-kisat Merilän kartano FC-Yli-Utos  

24.7. Kyläkirkko Kylätalo, Naama  klo 13 

27.7. Yhteislaulua torilla  Utajärven  
eläkkeensaajat 

klo 18 

29.7. Kesänäytelmä Tehohoitoa Kylätalo, Naama Niskankylän ja  
Ahmaksen NS:t 

klo 10 

30.7. Sangin kylämarkkinat Valkeisjärvi Sangin kyläseura  

31.7. Kyläkirkko Valkeisjärvi  klo 13 

31.7. Kesänäytelmä Tehohoitoa Niskan pirtti Niskankylän ja  
Ahmaksen NS:t 

klo 14 
 

ELOKUU     
7.8. Erämaakirkko  Kirkaslampi, 

Juorkuna 
 klo 13 
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7.8. Retkipäivä Suomussalmelle  Särkijärven kyläseura klo 8-20, hinta 40 € 

13.-14.8. Oulujoen messut Jäähalli Utajärven yrittäjät  

13.8. Runoiltamat ”Seitsemän 
kuolemansyntiä”  

Niska  klo 19 

14.8. Maakirkko  Ahmaksen  
perinnekylä 

Ahmaksen kyläseura ja 
srk 

 

27.8. Valkeisen venetsialaiset  Sangin kyläseura  

 
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 fris-
beekiekkoja, kahvakuulia, kävelysauvoja sekä sähköavusteista polkupyörää).  
 
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 9.7. 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 ai-
kaan enää ollut kirjakauppaa, 
niinpä on ollut luonnollista, 
että Utajärveä koskevia tai 
paikkakuntalaisten kirjoitta-
mia kirjoja on myynnissä kir-
jastossa. Näistä kirjoista on 
oma juttunsa toisaalla tässä 
kirjeessä.  
 
Tervetuloa Utajärven kirjas-
toon lainaamaan, lukemaan 
lehtiä, käyttämään tietoko-
netta taikka vaan tapaamaan ihmisiä. 
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KIRJASTOSTA SAA KIRJOJA MYÖS IKIOMAKSI 
 
Kirjastossa myydään monenlaisia Utajärveen liittyviä taikka utajärveläisten kirjoitta-
mia kirjoja. Valikoimat saattavat vaihdella, mutta tällä hetkellä myynnissä ovat:  
 
Vapaasta virrasta valjastettuihin vuosiin – Utajärven historia 1865-2015 
Utajärven 150-juhlavuonna julkaistiin itsenäisyyden aikaan keskittyvä historiakirja, 
jonka kirjoitti fil. tri Ritva Kylli. 371 sivua. Hinta 50,00 euroa. 
 
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 
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kolmas henkilöistä. Hänessä on sen verran kiinnostavuutta, että elokuussa Ahmak-
sella saava Lusia-ooppera kertoo juuri hänestä. 28 sivua. 
 
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. 
 
Tutustu myös Tarina-arkistoon kunnan kotisivuilla os.  
http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/utajarvi-info/hist/tarina-arkisto/ 
 
Tutustu myös Kirjastovirman Utajärveä koskeviin asiakirjoihin  
http://www.kirjastovirma.fi/ 
 
Kirjastossa toimii Utajärven Kotiseutuarkisto. Arkistoon on sijoitettu reilun sadan 
yhdistyksen asiakirjoja ja valokuvia. Kotilainaksi asiakirjoja ei anneta, mutta kirjas-
tossa niitä voi käydä lukemassa. 
 
KESÄNÄYTTELYT 
 
Torimakasiinin kesänäyttely ”Meite Muhu” 6.6.-8.8. ma-la klo 10-19 ja su 11-16.  
 
Kirjaston Sofian Kammarin kesänäyttelyt  
 Toukokuussa kansalaisopiston kädentaitajien töitä. 
 Kesäkuussa kuvataidekoululaisten päättötyönäyttely. 
 Heinäkuussa ”Päiväunia, päiväkuvia” Eerika Korhosen valokuvia Utokselta.  
 Elokuussa liminkalaisen Carina Eklundin tinasta tekemää taidetta. 

 
 
 

http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/utajarvi-info/hist/tarina-arkisto/
http://www.kirjastovirma.fi/
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Kotiseutumuseo  
avoinna 28.6.-7.8. ti-pe klo 12-15 ja su klo 11-15, suljettu ma ja la. Ryhmille sopimuk-
sen mukaan. 

 
Utajärven Kotiseutuyhdistys 
ry:n ylläpitämä Kotiseutumu-
seo sijaitsee kirkon vieressä.  
Se on tehty vanhaan jyvä-
makasiiniin, joka on ollut ole-
massa ainakin jo vuonna 1874.  
Luetteloituja esineitä on n. 
300 kpl. Museolla on lisäksi 
omistuksessaan 1900-luvun al-
kupuolen mallin mukaisesti 
valmistettu koskivene, jota 
säilytetään museon tontilla 
katoksessa. 
 

 
KÄYNTIKOHTEET 

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

Joen laulu Utajärven 150 –juhlavuonna pystytetty kuvanveistäjä Sanna Koiviston 

teos sijaitsee koulun ja Salen välisellä viheralueella. 

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

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

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

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

Sipolan Kotimuseo http://www.kirjastovirma.fi/museot/ylisipola  

Museo on avoinna vain sopimuksesta.  

Utasen voimalaitos  

Kivipuisto valtatie 22:n ja Koulutien risteyksessä.  

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

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

http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/matkailu/tori_ja_kayntikohteet/
http://www.kirjastovirma.fi/museot/ahmas
http://www.kirjastovirma.fi/kirkot/utajarvi
http://www.utajarvenpappila.com/
http://www.kirjastovirma.fi/museot/ylisipola
http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/03
http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/04
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Runonlaulajien muistomerkki  

http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/06 

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

Sankarivainajien muistomerkki  

http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/01 

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki  

http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/02 

 

KYLÄT 

 

Utajärven kylien kotisivuille pääset tutustumaan kunnan internetsivujen kautta koh-

dasta Utajärvi -> Kylät. 

 

LUONNONNÄHTÄVYYDET, SUOJELUKOHTEET JA KÄYNTIKOHTEET 

 

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.  

 

 

 

Olvassuon keidasmaista osaa 

http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/06
http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/07
http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/01
http://www.kirjastovirma.fi/muistomerkit/utajarvi/02
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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. 

 

 

 

Valkeisjärven laituri Sangilla 
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TULISIJOJEN JA HORMIEN NUOHOUS  
 

Utajärven kunta kuuluu Oulu-Koillismaa pelastuslaitoksen toimialueeseen joka vas-

taa palo-ja pelastustoiminnasta sekä kiinteistöjen palotarkastuksista. 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Pe-

lastustoimialue on jaettu 24 nuohouspiiriin, joiden nuohoamisesta on tehty nuo-

houssopimukset nuohouspalvelujen tuottajien ja pelastuslaitoksen kesken. Sopimus-

perusteisessa piirinuohouksessa toimii tällä hetkellä 16 nuohousalan yrittäjää. 

 

Nuohouksen määrävälit on esitetty sisäasianministeriön nuohousta koskevassa ase-
tuksessa (29.6.2005). 

 Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöl-
jyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman 
tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita. 

 Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden vä-
lein. Tämän ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja. 

 Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen 
saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. 

 Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä 
olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuo-
den välein. 

Utajärven kunnan alueen palotarkastuksia hoitaa Janne Mattila Muhoksen palolai-

tokselta puh. 044 703 8686 

Kiinteistön paloturvallisuuden rakennusteknisestä neuvonnasta vastaa rakennustar-

kastaja Ilkka Lyttinen puh. 0400 855 950. 

Utajärven kunnan alueella nuohouksesta huolehtii piirinuohooja Hannu Saaren-

pää, puh. 0400 324 892 
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JÄTTEIDEN KÄSITTELY KUNTOON MÖKILLÄ 

 

Kaikkien kiinteistöjen tulee huolehtia jät-

teenkuljetusjärjestelmään kuulumisesta. 

Koko Utajärven kunta kuuluu sopimuspe-

rusteiseen kiinteistöittäiseen jätteenkulje-

tusjärjestelmän piiriin. Kiinteistönhaltijan 

tulee siis itse tehdä sopimus asianmukai-

sen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. 

 

Jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötyjätteet ekopisteisiin. Utajärvellä on neljä eko-

pistettä eripuolilla kuntaa, joihin voi toimittaa maksutta kotitalouksien hyötyjätettä: 

paperia, keräyskartonkia, 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/ 

Haja-asutusalueiden jätevesiasioista löytyy tietoa sivuilta http://www.ympa-
risto.fi/hajajatevesi. Lisäksi ProAgria Oulun jätevesihankkeen kautta saa kiinteistö-
kohtaista neuvontaa Pohjois-Pohjanmaalla. 

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

 

 

http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi
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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, monitoimi-
kerhoja, kokkikerhoja, lemmikkikerhoja ja liikuntakerhoja eri ikäisille. 
  
4H-työelämäkurssit syventävät nuoren osaamista ja innostunut nuori voikin perus-
taa 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 jäsenetu-
hintaan. 
 

SPR:N TOIMINTAA UTAJÄRVELLÄ 

 

SPR:n Kansainvälinen klubi kokoontuu jokaisen kuun ensimmäinen torstai klo 18.00  

Punainen Risti haluaa maahan muuttaneiden ja paikallisten ihmisten tutustuvan toi-

siinsa ja kehittävän yhteistuumin monikulttuurista kotiseutuaan. 

SPR:n Kansainvälinen klubi on kaikille avoin, eritaustaisten ihmisten kohtaamis-

paikka. Sen tavoitteena on osaltaan edistää kahdensuuntaista kotoutumista ja su-

vaitsevaisuutta. Klubi lisää ihmisten vuorovaikutusta, tutustuttaa uuteen kotikun-

taan ja tarjoaa mahdollisuuden molemminpuoliseen oppimiseen. Toiminta on epä-

muodollista ja avointa kaikille kansallisuuteen, sukupuoleen, ikään tai uskontoon 

katsomatta.  

Katso tarkemmat tiedot www.utajarvi.fi tapahtumakalenterista. 

 

 

mailto:4h@utajarvi.fi
http://www.utajarvi.fi/
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KUTSU LOMA-ASUNNON OMISTAJALLE  

Rokuan Keskusvaraamon toiminta siirtyi Utajärven kunnalta Suomen Keskusvaraamo 

Oy:lle vuoden alusta 2016. Suomen Keskusvaraamo harjoittaa majoituspalveluiden 

vuokraustoimintaa. Yhtiöllä on toimintaa tällä hetkellä Kalajoella, Syötteellä ja Rokulla. 

Suomen Keskusvaraamon kohteiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti on 4000 vuode-

paikkaa tällä hetkellä. 

Näemme Rokuan alueen potentiaalin ja yrityksenä haluamme vahvistaa matkailun ja-

lansijaa alueella. Myös Rokuan Keskusvaraamon majoituskapasiteettia halutaan kasvat-

taa. Majoituksen oheispalveluita halutaan tuoda kattavammin markkinointiin, ja lisätä 

matkailullista vetovoimaa. Paikkakunta hyötyy kapasiteetin kasvun kautta matkailijoi-

den kassaan jättämistä euroista, ja sillä on myös iso työllistävä vaikutus. 

Miten loma-asunnon välittäminen käytännössä tapahtuu? Rokuan Keskusvaraamo toi-

mii palvelevana linkkinä matkailijoiden sekä majoitus- ja ohjelmapalveluyritysten välillä. 

Varaamon kautta saavat niin yksittäiset matkailijat kuin ryhmätkin kaiken lomalla tarvit-

tavan, aina majoituksesta kuljetuksiin ja ohjelmapalveluista illanviettoihin. Yrityksemme 

toteuttaa myös kokous- ja tapahtumajärjestelyitä matkailukeskuksessa ja sen ulkopuo-

lella. 

Voitte antaa loma-asuntosi Rokuan Keskusvaraamon välitykseen milloin vain. Laitamme 

uudet kohteet heti myyntiin ja reaaliaikaiseen nettivarausjärjestelmään, kun välitysso-

pimus on allekirjoitettu. Omia varauksia voit tehdä täysin vapaasti- kätevimmin omista-

jaliittymän kautta. Halutessasi voit antaa välitykseen myös lyhyempiä ajanjaksoja. Me 

emme peri palkkioita muista kuin toteutuneista asiakasvarauksista. Toimimme kaikkien 

säädettyjen lakien ja asetusten mukaisesti turvataksemme mökin omistajan aseman. 

Hoidamme loma-asuntojen välityksen kokonaisvaltaisesti Rokuan Keskusvaraamo hoi-

taa majoituksiin liittyen varaukset, maksuliikenteen seuraamisen, asiakkaiden tilaamat 

lisäpalvelut (esim. liinavaatteet), avaimenluovutukset, siivoustarkastukset, raportoinnin 

kohteen omistajalle ja sovitulle huoltohenkilölle sekä tilitykset kohteen omistajalle. 

Laittaessasi asuntosi välitykseen kauttamme saat käyttäjätunnukset omistajayhteyteen, 

joka on suoraan kytköksissä varausjärjestelmäämme. Järjestelmään kirjataan välittö-

mästi ajantasaiset varaustiedot asunnostasi toimistovirkailijan, Online järjestelmän ja 

omistajayhteyden kautta tehtynä. Maksuton omistajayhteys on helppo tapa seurata 

kohteesi myyntejä, tulostaa tilitysraportteja ja tehdä omia varauksia. 

Asiakas pääsee varaamaan loma-asunnot reaaliaikaisesta nettivarausjärjestelmäs-

tämme osoitteessa www.rokuageopark.fi. Online-varausjärjestelmään pääsevät alu-

eelta vain Rokuan Keskusvaraamon välityksessä olevat kohteet. Varausjärjestelmässä 

on kuvaukset loma-asunnoista suomeksi ja englanniksi, runsaasti valokuvia kohteista ja 
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yksityiskohtaiset tiedot palveluista. Asiakas voi vertailla, varata ja maksaa loma-asun-

tonsa kaikessa rauhassa kotisohvallaan ja saa saman tien vahvistuksen varauksesta säh-

köpostiinsa. 

Markkinointi ja mainonta Markkinointitoimenpiteistä eri yhteistyötahojen kanssa pe-

rimme yleensä jokaisen loma-asunnon kohdalla vuosittaisen markkinointimaksun. Kulu-

van siirtymäkauden aikana maksua ei veloiteta. Vuoden jälkeen katsotaan uudestaan, 

onko markkinointimaksulle tarvetta. Markkinointimaksu sisältää mm. sähköistä mai-

nontaa, radio- ja lehtikampanjointia, muuta markkinointimateriaalia sekä näkyvyyttä eri 

matkailualan messuilla. Rokua näkyy markkinoinnissa Kalajoen ja Syötteen Keskusva-

raamoiden rinnalla. Teemme tiivistä yhteistyötä myös VisitOulun kautta. 

Rokuan Kansallispuistopäivää vietetään lauantaina 28.5.2016.  
 

Päivä alkaa klo 11.00 Rokua UNESCO Global Geopark –kyltin paljastamisella Opastus-

keskus Supassa. Tilaisuuden yhteydessä on kakkukahvit ja se on kaikille avoin. Osallistu-

minen on maksuton eikä vaadi ilmoittautumista. 

Päivä jatkuu Metsähallituksen järjestämillä maksuttomilla retkillä Pookivaaran ikimet-

sään. Retket lähtevät Pookivaaralta klo 13.00 ja niitä on kahdenlaisia: Lapsiperheet ja 

lapsenmieliset pääsevät luonnon tutkimusretkelle oppaanaan Riitta Nykänen, Metsä-

hallitukselta. Geologiapainotteisen retken ikimetsään opastaa puolestaan Thomas Virta 

Opastuskeskus Supasta. Retket päättyvät klo 14.30 Pookivaaralle, missä on nokipannu-

kahvit/mehu ja makkaranpaisto. Retkitapahtuma päättyy klo 15.30. Retket ovat kaikille 

avoin eivätkä vaadi ilmoittautumista. 

Keväisen luontoretken jälkeen järjestämme infotilaisuuden klo 16.00 alkaen Opastus-

keskus Supassa. Olette lämpimästi tervetulleita kuulemaan lisää toiminnastamme! Uu-

det että vanhat loma-asunnonomistajat sekä kaikki toiminnastamme kiinnostuneet 

ovat tervetulleita tilaisuuteen. Tarjolla kevyt ruokailu ja kahvittelu Opastuskeskus Su-

passa. 

Ilmoitathan tulostasi etukäteen (tarjoiluja varten) os. satu.pelkonen@utajarvi.fi tai  

p. 050 444 1189.  

 

TERVETULOA! 

 

Aurinkoisin kesä- ja yhteistyöterveisin, 

Palvelupäällikkö Paula Palola   Yritysaktivaattori Mirja Savolainen  

Suomen Keskusvaraamo Oy   Utajärven kunta  
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Mökkiläistoimikunta toivottaa kaikille ihanaa kesää! 
 

Utajärven kunnan visio: 
 

Utajärvi luo edellytyksiä 

onnelliselle elämälle 

Leppälintu 


