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Mökkiläiskirje 2017 
 

 Kuntakenttä elää parhaillaan historiallisen suurta muutok-

sen aikaa. Vuoden 2019 alusta maassa on kokonaan uusi 

hallinnon taso, maakunnat. Maakuntauudistuksen ”sivu-

tuotteena” myös kuntien tehtäväkenttä uudistuu. Tulevai-

suuden kuntien tärkeimmät tehtävät liittyvät lakisääteisten 

tehtävien – mm. peruskoulu, kaavoitus, päivähoito - lisäksi alu-

een elinvoiman kehittämiseen, kuntalaisten hyvinvoinnin kasvattamiseen ja yhteisölli-

syyden luomiseen.   

 

Utajärven kunta on – kaukaa viisasti – varautunut kunnan roolin muuttumiseen. Hyvin-

voinnin kehittämisessä kunta on koko maakunnan kärkikuntia. Elinvoiman kehittämisen 

suuntaviivat on paalutettu kunnan elinvoimaohjelmassa. Siinä luotsataan kuntaa kohti 

visiota kahdeksan strategisen polun kautta. Polut liittyvät ympäristöön, virkeään elin-

keinoelämään, hyviin palveluihin, yhteisöllisyyteen, osaamiseen ja hyvään työllisyyteen 

sekä hyvään maineeseen. Vahva kuntatalous on luonnollisesti perusta kehittämiselle. 

 

Elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia lisäämällä vaikutetaan kunnan tulevaisuutta voi-

makkaimmin uhkaavaan tekijään, väkiluvun vähentymiseen. Syntyvyys kunnassa on las-

kenut ja muuttoliike on negatiivista. Meitä ei tietenkään lohduta, että suunnilleen 

kaikki maaseutukunnat ovat samassa asemassa. 

 

Millä tavalla me kuntalaiset, mökkiläiset mukaan luettuna, voisimme vaikuttaa tilan-

teen korjaamiseksi? Tätä pohditaan parhaillaan kunnassa. Uuden valtuuston aloittaessa 

kuntastrategian uusimisen kesän jälkeen on odotettavissa uusia keinoja tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Yksi keino mökkiläisiä koskien olisi kesämökin muuttaminen vaki-

tuiseksi asunnoksi ja kirjojen muuttaminen sinne. Jos asia rupeaa kiinnostamaan, kaa-

voitusinsinöörimme Tiia Possakka keskustelee mielellään kanssanne. 

 

Tämä tervehdykseni mökkiläisille on viimeinen, jonka teen Utajärven kunnanjohtajan 

roolissa. Vajaan kolmenkymmenen vuoden mittainen johtajan urani Utajärven kunnan 

sekä kuntalaisten palveluksessa lähenee loppuaan. Syyskuussa teen viimeiset työpäi-

väni ja jään pitämään kertyneitä lomia. 

  

Näillä sanoilla toivotan kaikille lukijoille lämmintä kesää. Nauttikaa elämästä, herätkää 

uteliaina uuteen aamuun. Kokemukseni perusteella uskallan sanoa, että tämä on yksi 

perusta onnelliselle elämälle.  

 

Kyösti Juujärvi, kunnanjohtaja 
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MÖKKILÄISTOIMIKUNTA 

 

Tämä on Utajärven mökkiläistoimikunnan neljäs 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 ajalla 2013-2017: 
 

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-aika/vapaa-ajan_asukkaat/ (Utajärven kunta -> 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-aika/vapaa-ajan_asukkaat/
http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-aika/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. 
 
 
 

 

 
 
 
 
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 
  
Iltaisin ja viikonloppuisin:  
Lääkäripäivystys Oulun seudun yhteispäivystyksessä (OSYP) p. 08 315 2655  
Sairaanhoitajan vastaanotto, vuodeosasto (Suvituuli) p. 0500 295 384  
- sairaanhoitajalle tulee soittaa ennen vastaanotolle tuloa  
 
Utajärven terveysasema on suljettuna 17.7.-13.8.2017, jolloin utajärveläisten sai-
raanhoitaja- ja lääkäripäivystys on virka-aikana Vaalan terveysasemalla, 08 5875 
6800.  
Kesäsulkemisen piiriin kuuluvat avoterveydenhuollon toiminnoista vastaanotto, la-

boratorio, kuntoutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto ja 

neuvolat. Sulkemisen aikana osastotoiminta ja sairaanhoitajien virka-ajan jälkeinen 

päivystys jatkuvat tavanomaiseen tapaan. Kesäsulkeminen ei koske myöskään koti-

hoidon piiriin kuuluvia palveluja. 

 
 

Muistathan uusia reseptit kotikunnassasi! 

Mökkiläistoimikunta on tavattavissa 22.7. Keisarin 

kesäpäivä- 

tapahtumassa – tule juttelemaan! 

http://www.oulunkaarenomahoito.com/
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UTAJÄRVEN YHTEISPALVELUPISTE  

 
Suljettuna 3.-21.7.2017. 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 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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BYROKRATIAN PURKUA – TULEVAISUUDESSA MÖKISTÄ SAA VA-

KITUISEN KODIN ENTISTÄ HELPOMMIN 

 
Toukokuun 2017 alussa on astunut voimaan maankäyttö- ja rakennuslain uusia muu-

toksia. Yksi muutoksista koskee vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttamista 

pysyvään asuinkäyttöön. Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 129 a mukaan kunta 

voi rakennusjärjestyksessään osoittaa ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajan-

asunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai 

suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Määräykset voivat kuitenkin kos-

kea vain alueita, joilla ei ole voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaa-

vaa. 

Suurin merkitys muutoksella on kaavattomilla ranta-alueilla, joita Utajärvelläkin on 

paljon. Ennen lakimuutosta kunnan oli aina ratkaistava ranta-aluetta koskeva käyttö-

tarkoituksen muutos poikkeamispäätöksellä. Vasta tämän jälkeen käyttötarkoituk-

sen muutokselle oli mahdollista myöntää rakennuslupa. Nyt kunta voi määrätä ra-

kennusjärjestyksessään, että käyttötarkoituksen muutos ei tietyillä ranta-alueilla 

edellytä poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.  

Utajärven kunnan rakennusjärjestyksen päivitys tullaan aloittamaan kuluvana 

vuonna. Rakennusjärjestyksen päivitykseen liittyy kaavoja vastaavia, vuorovaikutuk-

seen tähtääviä nähtävilläoloja ja lausuntopyyntövelvollisuuksia. Lopulta päivitetyn 

rakennusjärjestyksen hyväksyy valtuusto. Uusi lakimuutos tullaan ottamaan huomi-

oon rakennusjärjestystä päivitettäessä ja tulevaisuudessa myös Utajärvellä loma-

asunnon voi vaivattomammin muuttaa vakituisen asumisen paikaksi. Tarkat linjauk-

set tehdään rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä. 

Lisätietoja 

Utajärven kunnan kaavoitusinsinööri 

Tiia Possakka 

050 5917240 

tiia.possakka@utajarvi.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 13. 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. 

 

 

Utajärvi kuuluu Pyöräilykuntien verkostoon. Lisätietoja kunnan pyöräilyreiteistä 

www.utajarvi.fi. Pyöräilykuntien verkostoon voi tutustua osoitteessa www.poljin.fi. 

 

TÄRKEÄÄ!  
 
Lataa älypuhelimeesi 112 Suomi –mobiilisovellus, joka nopeut-
taa avunsaantia hätätilanteessa! 
 
• Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen auto-
maattisesti, mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä. 
• Apua osataan lähettää paikalle lähimmästä mahdollisesta yk-
siköstä. 
• Avun paikalle tuloa nopeuttaa se, että kohdesijainti on tarkasti tiedossa. 
 
Sijaintitietolomakkeet 
Vapaa-ajan asunnon sijaintitiedot on hyvä säilyttää näkyvällä 
paikalla, esimerkiksi pääoven sisäpuolella. Sijaintitietolomak-
keeseen täytetään selkeästi esimerkiksi 112 Suomi -mobii-
lisovelluksella haetut koordinaatit. 
Sijaintitietolomakkeista tulostettavissa ja täytettävissä ovat 
versiot: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, 
saksaksi, ranskaksi, italiaksi ja somaliksi, erillisessä koontilo-
makkeessa samassa suomi, ruotsi, englanti ja venäjä. 

 Sijaintitietolomakkeet löytyvät täältä: http://www.112.fi/medialle/julkaisut 

 

 

Tulosta 

tarkat 

sijainti-, osoite- ja  

opastustiedot näkyvälle  

paikalle vapaa-ajan  

asuntoosi! 
 

http://www.utajarvi.fi/
http://www.reilukauppa.fi/
http://www.utajarvi.fi/
http://www.poljin.fi/
http://www.112.fi/medialle/julkaisut
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Rokua Geopark kertoo jääkauden tarinan 

• Hienoja luontokohteita 

• Elämyksellistä kulttuuria 

• Monipuolisia palveluja 

• Luontoa ja yksilöllisyyttä arvostaville  

Rokua Geopark on noin 1300 neliökilometrin suuruinen upea alue, joka yltää Oulun 

lähistöltä Muhokselta Oulujoen vartta pitkin Oulujärvelle asti.  Se kertoo komealla 

tavalla jääkauden tarinan: kuinka liikkuva jää on muovannut luontoa, miten ihminen 

on seurannut sulavaa jäätä ja vetäytyvää merenrantaa sekä jättänyt oman jälkensä 

ympäristöön. 

 

Alueen ainutlaatuisuudesta kertoo, että se on ensimmäisenä Suomessa ja pohjoisim-

pana maailmassa kelpuutettu Unescon Geopark kohteeksi. Tällä hetkellä verkos-

tossa on kaikkiaan 120 kohdetta eri puolilla maailmaa. Rokua hyväksyttiin mukaan 

vuoden 2010 syksyllä. 

 

Geopark-verkostoon pääsy vaatii alueelta paitsi geologista erikoisuutta myös esi-

merkiksi hyvin toimivia matkailupalveluja. 

 

Ainutlaatuinen kokonaisuus 

 

Rokuan luonnon muodot, kasvit ja eläimet sekä kulttuuri kumpuavat ikivanhoista 

geologisista tapahtumista ja alueen historiasta.  Kokonaisuus on näkemisen ja koke-

misen arvoinen.  Alueen peruskallio on 2,7 miljardia vuotta vanha. Sen yläpuolella 

olevissa muodostumissa näkyvät selvästi vain 10 000 vuotta sitten vallinneen jää-

kauden merkit. Tämän päällä on kerrostumia, jotka kertovat muun muassa maanvil-

jelyksen, tervan ja lohen historiasta sekä arkkitehtuurista. 

 

Kolme kohdetta kiteyttää Rokua Geoparkin luonteen ja tarjonnan: Rokua on jääkau-

den oppikirja ja tarjoaa erinomaiset palvelut matkailijoille. Muhos on upea mai-

sema-alue harvinaisine arkkitehtuurikohteineen. Manamansalo on hieno kulttuuri-

kohde, jolla on myös mielenkiintoinen geologinen historia.  

 

Paljon tekemistä… 

• kiireettömiä hetkiä ja luonnon hiljaisuutta upeassa ympäristössä 

• hiihtämistä, pilkkimistä, kelkkailua ja lumikenkäilyä 

• patikointia, pyöräilyä, mökkeilyä, veneilyä, kalastusta, marjastusta, sienestystä 

• monipuolisia matkailu- ja kulttuuripalveluja 
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… ja näkemistä 

• harjuja, dyynejä, suppia, lampia, mäntymetsiä ja karukkokankaita 

• maanviljelyksen leimaamia kulttuurimaisemia 

• Rokuan kansallispuisto 

• Oulujoki – kuuluisa lohijoki ja tervan kuljetusreitti 

• Oulujärvi – Suomen neljänneksi suurin järvi isoine selkineen ja vaihtelevine 

rantoineen 

• Manamansalo – Suomen viidenneksi suurin sisävesistön saari  

 

UNESCO Global Geoparks-ohjelma 

 

• Ohjelma yhdistää alueita, joilla on ainutlaatuinen ja kansainvälisesti merkit-

tävä geologinen perintö ja jotka ottavat toiminnassaan huomioon kestävän 

kehityksen periaatteet 

• Kohteilla oltava myös merkittäviä elävän luonnon ja kulttuurin arvoja 

• Kohteita on Euroopan li-

säksi muun muassa Kii-

nassa, Vietnamissa, Ira-

nissa, Etelä-Koreassa ja 

Malesiassa 

• Eteläisin kohdealue sijait-

see Uruguayssa ja pohjoi-

sin Suomen Rokualla 

• Geopark-verkoston jäse-

net jakavat myös koke-

muksia ja parhaita käytän-

töjä luonnontieteiden 

opetuksesta, geologisen 

perinnön suojelusta ja 

kestävästä kehityksestä  
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UTAJÄRVELLÄ TAPAHTUU KESÄLLÄ 2017 

 
KESÄKUU    
5.6. Yrttisaippuakurssi Sotkan Helmi klo 10.00-14.30 

5.6. Luonto tunteiden tulkitsijana -
näyttelyn avajaiset 

Kirjasto klo 17.30 

6.-9.6. ja 
12.-15.6. 

Lasten kesäkerho 6-11 –vuoti-
aille 

Nuoriso- ja liikunta-
talo 

klo 10.30-14.30 
Lähiruoka- ja Suomi 100 –teemat, ei ennak-
koilmoittautumisia, maksuton 

8.6. Paimenpojasta professoriksi - 
Arvi Korhonen -näyttelyn avajai-
set 

Torimakasiini klo 14 

9-11.6. Kiiminkijokimelonta lähtö Juorkunajärveltä 
http://www.kiiminkijoki.fi/fi/Melonta/Kiiminkijokimelonta.html 

11.6. Impi saunoo! Rokuan Tähtisavu Utajärven Maa- ja kotitalousnaiset pitävät 
savusaunan lämpimänä klo 14.30-18.00. 

12.-16.6. Lasten ja nuorten eräleirit Muhos  

15.6. Teija Annelin ja Kari Hartikaisen 
rakkausteemainen esitys 

Kirjasto klo 18 

16.-17.6. Lähtevänojan yövaellus "rakastu 
kesäyöhön" 

Koskenniskantie 1 Kokoontuminen klo 22 
https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtu-
mia/606 

16.-17.6. Untorock Jäähalli www.untorock.com 

16.-17.6. Tervasoutu  www.tervasoutu.fi  

17.-18.6. Jooga-Pilates leiri Rokua http://www.rokua.com/tapahtumakalen-
teri 

17.-18.6. Rokua TrailRun Weekend  http://www.rokua.com/tapahtumakalen-
teri 

18.6. Luonnonkukkien retkipäivä   

23.6. Juhannusaaton illanvietto Ahmaksen nuoriso-
seurantalo 

klo 20 

23.6. Juhannusaaton hartaus ja 
kokko 

Vesitorninmäki klo 20 

23.-25.6. Tanssikansan Juhannus Rokua http://www.rokua.com/tapahtumakalen-
teri 

24.6. Juhannustanssit Naamankylän Män-
tyrinne 

klo 21-01 Liput 10 € 

24.6. Kyläluuden vahto Eläkeläisille 
ja juhannustanssit 

Juorkunan Havula klo 21 

26.6. Kepparileiri Sotkan Helmi klo 10-16 
https://muhos.4h.fi/toiminta/leirit/keppa-
rileiri/ 

28.6. Tanssit Naamankylän Män-
tyrinne 

klo 21-01 Liput 10 € 

HEINÄKUU    
1.-8.7. KOTISEUTUVIIKKO * merkityt kuuluvat Kotiseutuviikon tapahtumiin 

http://www.kiiminkijoki.fi/fi/Melonta/Kiiminkijokimelonta.html
https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/606
https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/606
http://www.untorock.com/
http://www.tervasoutu.fi/
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
https://muhos.4h.fi/toiminta/leirit/kepparileiri/
https://muhos.4h.fi/toiminta/leirit/kepparileiri/
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*1.7. Orkesteritanssit  Juorkunan Havula  

*1.7. Kuvien virta –jokielokuvafesti-
vaali 

Torimakasiini klo 13-17 

3.7. Heppakurssi 7-11-vuotiaillae klo 10-16 

http://ratsutila-jarmin.webnode.fi/news/heinakuussa-jun-
nuille-4h-kurssit/ 

*3.7.  Kirjastossa happeninkiä Kirjasto  

*4.7. Eino Leino –runolaulukon-
sertti 

Ahmaksen Perinne-
kylä 

klo 18 

*4.7. Kyläluudan vaihto Kotiseu-
tuyhdistykselle 

Museo  

4.7. Heppakurssi yli 12-vuotiaille klo 10-16 

http://ratsutila-jarmin.webnode.fi/news/heinakuussa-jun-
nuille-4h-kurssit/ 

*5.7. Yhteislaulua torilla  Tori Suomi 100 –teemalla 

5.-6.7. Nuorten reissu Särkännie-
meen 

  

*6.7. ”Oilingin veljesten sotakir-
jeenvaihto 1939-1944” –kirjan 
julkistaminen 

Torimakasiini klo 14 

*7.7. Lasten toritapahtuma Tori klo 17.00-19.30 

*8.7. Tanssit Naamankylän Män-
tyrinne 

klo 21-01 Liput 10 € 

*8.7. Orkesteritanssit Juorkunan Havula  

*8.7. Särkijärven kyläpäivä Särkijärvi  

12.7. Yhteislaulua Tori klo 18, teemana lasten laulut 

12.7. Orkesteritanssit Ahmaksen NS klo 21 

15.7. Naamankylän kyläpäivät Naamankylä klo 12 

15.7. Juorkunan kyläpäivät Juorkuna klo 13 

15.7. Orkesteritanssit Juorkuna  

19.7. ”Ukkojen” savusauna Ahmaksen perinne-
kylä 

klo 18 

19.7. Yhteislaulua Tori klo 18, teemana 30-40-lukujen musiikki 

22.7. Keisarin kesäpäivä Tori klo 10-17, Huutokauppakeisari Aki Pal-
sanmäen pitämä huutokauppa, teatteri 
Kakskakkonen, toritanssit  

22.7. Tanssit Naaman Mänty-
rinne 

klo 21-01 Liput 10 € 

23.7. Kyläkirkko Naamankylä Mänty-
rinne 

klo 13 

26.7. Yhteislaulua Tori klo 18 Leiskuu lempi-teema 

http://ratsutila-jarmin.webnode.fi/news/heinakuussa-junnuille-4h-kurssit/
http://ratsutila-jarmin.webnode.fi/news/heinakuussa-junnuille-4h-kurssit/
http://ratsutila-jarmin.webnode.fi/news/heinakuussa-junnuille-4h-kurssit/
http://ratsutila-jarmin.webnode.fi/news/heinakuussa-junnuille-4h-kurssit/
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29.7. Sangin kylämarkkinat Sanginkylä klo 11-14 

30.7. Kyläkirkko Sanginkylän Valkei-
järvi 

klo 13 

30.7. Pyöräilytapahtuma Vuoroin 
vieraissa 

ahmas-Kylmälänkylä klo 18 

31.7. Raili Mäntyniemen näyttelyn 
avajaiset 

Kirjasto klo 17.30 

ELOKUU    
6.8. Erämaakirkko Juorkunan Kirkas-

lammen ranta 
klo 13, yleisölle tarjotaan ruoka, tapahtu-
malla Suomi100-status 

12.-13.8. CrossFit Camp Rokua http://www.rokua.com/tapahtumaka-
lenteri  

13.8. Kyläkirkko Ahmaksen kaleva-
lainen perinnekylä 

klo 13 

19.8. MTB-tapahtuma Rokua http://www.rokua.com/tapahtumaka-
lenteri 

20.8. Rokua TrailRun Rokua http://www.rokua.com/tapahtumaka-
lenteri   

26.8. Luontokonsertti Rokuan kansallis-
puisto 

klo 15-17 https://www.luonnon-
paivat.fi/haetapahtu-
mia/357?backlink=/haetapahtu-
mia/q/08d350a0affb166bcf663a59cd46
27fe398bcb2f 

26.8. Ahmaskosken valot Ahmas klo 18-22 

http://suomifinland100.fi/project/ah-
maskosken-valot-yleisotapahtuma/ 

26.8. Urheilukilapilut  Järjestäjänä Utajärven Vesaiset ry 

29.8. Pohjois-Pohjanmaan kanttori-
kuoron sävelhartaus 

Utajärven kirkko klo 19 

 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.  
Tarkemmat tiedot löytyvät verkkosivujen tapahtumakalenterista www.utajarvi.fi . 

 

KIRJASTO PALVELEE KESÄASUKKAITAKIN MONIN TAVOIN 
 
Utajärven kirjastorakennus valmistui 30 vuotta sitten. Yhä varsinkin muualta tulevat 
asiakkaat ihastelevat sen kodikkuutta ja aineiston saatavuutta. Perinteisen aineiston 
– siis kirjojen, äänitteiden, elokuvien ja lehtien lisäksi Utajärven kirjastosta on mah-
dollisuus lainata esim. liikuntavälineitä (kuten frisbeekiekkoja, kahvakuulia, käve-
lysauvoja 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.  

http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
http://www.rokua.com/tapahtumakalenteri
https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/357?backlink=/haetapahtumia/q/08d350a0affb166bcf663a59cd4627fe398bcb2f
https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/357?backlink=/haetapahtumia/q/08d350a0affb166bcf663a59cd4627fe398bcb2f
https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/357?backlink=/haetapahtumia/q/08d350a0affb166bcf663a59cd4627fe398bcb2f
https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/357?backlink=/haetapahtumia/q/08d350a0affb166bcf663a59cd4627fe398bcb2f
https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/357?backlink=/haetapahtumia/q/08d350a0affb166bcf663a59cd4627fe398bcb2f
http://suomifinland100.fi/project/ahmaskosken-valot-yleisotapahtuma/
http://suomifinland100.fi/project/ahmaskosken-valot-yleisotapahtuma/
http://www.utajarvi.fi/
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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. 
 
 
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 
Hinta 50,00 euroa. 
 
Entinen Oulujoki Hinta 40,00 euroa.  
 
Utajärven vaiheita Hinta 8,40 euroa.  
 
Oilingin varrelta – Kotiseututarinoita Utajärveltä  Hinta 18,00 euroa.  
 
Vaiettu joki  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 
Koppeleista kirkkomaille   
Kuohuissa kulkeneet – Kertomuksia Oulujoella  
Pororaitoja, malmiveneitä ja koskivoimaa  
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Nature morte 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 ”Paimenpojasta professoriksi - Arvi Korhonen”  
Lisäksi Torimakasiinissa voi tutustua Utajärven aikapolkuun ja Kurimon rautaruukin 
elämään. 
Näyttelyt ovat avoinna 9.6.-6.8. ma-la klo 10-19 ja su 11-16. 
 
Kirjaston Sofian Kammarin kesänäyttelyt  
 Kesäkuussa Tarja Pirttikosken Luonto tunteiden tulkitsijana -näyttely 
 Heinäkuussa Utajärven eläkkeensaajien näyttely  
 Elokuussa Raili Mäntyniemen muotokuvamaalauksia 
 

Kotiseutumuseo  
avoinna 27.6.-6.8. ti-pe klo 12-
15 ja su klo 11-15, suljettu ma 
ja la. Ryhmille sopimuksen mu-
kaan. 
 
Utajärven Kotiseutuyhdistys 
ry:n ylläpitämä Kotiseutumuseo 
sijaitsee kirkon vieressä.  
Se on tehty vanhaan jyvämaka-
siiniin, joka on ollut olemassa ai-
nakin jo vuonna 1874.  
Luetteloituja esineitä on n. 300 
kpl. Museolla on lisäksi omistuk-
sessaan 1900-luvun alkupuolen 

http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/utajarvi-info/hist/tarina-arkisto/
http://www.kirjastovirma.fi/
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mallin mukaisesti valmistettu koskivene, jota säilytetään museon tontilla katoksessa. 
 

KÄYNTIKOHTEET 

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

Tötteröbaari avoinna ma-la klo 10-19 ja su klo 11-16 ajalla 5.6.-6.8. 

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 

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. 

 

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
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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LUONNONNÄHTÄVYYDET, SUOJELUKOHTEET JA KÄYNTIKOHTEET 

 

Olvassuon luonnonpuisto 

Hienoimmillaan Pohjois-

Pohjanmaan suoluonto esit-

täytyy Utajärven ja Pudas-

järven rajoilla leviävällä Ol-

vas-, Oravi-, Näätä- ja Sam-

makkosuon valtaisalla suola-

keudella. Aapasuo-, joki-

varsi- ja metsäluontoa sisäl-

tävä 6000 hehtaarin suojelu-

alue on myös porotalouden kannalta tärkeä.  

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, leikki-

välineitä ja hyvät sie-

nestys- ja marjastusalu-

eet. Alue soveltuu 

myös liikuntarajoittei-

sille.  

Lisää käyntikohteita ja 

tarkempia tietoja Uta-

järven internetsivuilta 

kohdasta Matkailu. Si-

vuilta löydät myös usei-

den kohteiden sähköisiä 

esitteitä. 

Olvassuon keidasmaista osaa 

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 paloturvallisuu-

den rakennusteknisestä 

neuvonnasta vastaa raken-

nustarkastaja Ilkka Lyttinen 

puh. 0400 855 950. 

Utajärven kunnan alueella 

nuohouksesta huolehtii pii-

rinuohooja Hannu Saaren-

pää, puh. 0400 324 892 

 

 Kuvaaja: Anna-Maija Jurva 
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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 toi-
mintaa nuorille. 4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritte-
liästä 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, 

kesätauko on heinä-elokuussa.  

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. 
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Mökkiläistoimikunta toivottaa kaikille ihanaa kesää! 
 


