Mökkiläiskirje 2018
Tämä on ensimmäinen tervehdykseni mökkiläisille Utajärven kunnanjohtajana.
Olemme ottaneet käyttöön huhtikuun 2018 alussa toimintamallin, jossa kuntaa johdetaan elinkeino- ja hyvinvointiprosessin kautta kolmen valiokunnan tukemana. Lisäksi
uutena on myös kunnan yhteisöllisyyden vahvistaminen, jota toteutetaan yhdessä elinvoimatyöryhmän tukemana. Elinvoimaryhmään kutsutaan mökkiläisten edustaja ja tavoitteena on käynnistää sen toiminta kesäkuussa.
Ajatuksenamme on, että pystymme tällä uudelle mallilla yhdistämään kuntalaisen hyvinvointia tukevia toimintoja paremmin yhteen kuntalaisten hyvinvointitarpeita vastaaviksi ja myös kunnan elinkeinoa tukevat toimijat pääsevät tämän mallin tukemana
tiiviimpään tavoitteellisempaan yhteistyöhön.
Huhtikuussa olemme myös aloittaneet uuden strategiakauden, jossa visionamme on
”mahdollistaa onnellisuuden edellytyksiä Utajärvellä, pikkuisen paremmin kuin muut”.
Kuntalaisille järjestetyn kyselyn perusteella onnellisuus koostuu perheestä, työstä, terveydestä, lapsista, ystävistä ja yleensäkin sujuvasta arjesta. Näitä asioita pyrimme kaikki
yhdessä sekä strategian että hyvinvointitietoon
perustuvan perustoimintamme kautta tukemaan
ja vahvistamaan yhteistyössä kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Myös naapurikuntien ja
muiden verkostojen kanssa pyrimme tiivistämään
yhteistyötä mm. työpaikkojen ja uusien asukkaiden houkuttelevuuden lisäämiseksi.
Olen ollut reilun puolen vuoden ajan Utajärven kunnanjohtajana. On ollut ilo huomata, että kunnassamme on aito yhdessä tekemisen tunne ja tahtotila sekä kuntalaisilla, että myös luottamushenkilöillä ja työntekijöillä. Olemme monella eri tavalla voineet aidosti työskennellä arvojemme mukaisesti sitoutuneesti, avoimesti ja inhimillisyyttä kunnioittaen myös vaikeidenkin asioiden ja päätöstenkin kohdalla. Lisäksi olen
iloinen, että olemme saaneet rakennettua rentoa ja luottamuksellista ilmapiiriä, jossa
toinen toistemme mielipiteitä kunnioittaen voimme kehittää kuntaamme yhdessä. Arvostan tätä ja teen parhaani, että toimintamme voi edelleen näin kehittyä.
Odotan innolla myös tulevan kesän tapahtumia, joissa saan olla tekemisissä kuntalaisten lisäksi myös teidän mökkiläisten kanssa. Kuuntelen mielelläni teidän mielipiteitä ja
palautteita, miten voimme uuden mallin mukaisesti tukea myös mökkiläisten hyvinvointia ja parantaa mökkiläisille tarjottavia palveluita.
Toivon kaikille lämmintä kesää ja muistakaa ottaa tuleva vastaan pieni pilke silmäkulmassa! Tehdään Utajärvestä yhdessä pikkuisen parempi paikka asua ja mökkeillä!

Anne Sormunen, kunnanjohtaja
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Tiedottaminen
Tämä on Utajärven viides 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 toukokuussa kaikille vapaa-ajan asukkaille, joiden osoite on kunnan tiedossa. Otamme mielellään vastaan ideoita ja toiveita kirjeen sisällön kehittämiseksi!
Lisäksi Utajärven kunta tiedottaa vapaa-ajan asukkaitaan kunnan kotisivuilta löytyvillä vapaa-ajan asukkaiden omilla sivuilla, osoite http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-aika/mokkilaiset/ (Utajärven kunta -> Vapaa-aika -> Mökkiläiset) sekä kunnan Facebook-sivuilla facebook.com/Utajarvenkunta
Kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa sekä mökkiläisille lähetetyt kirjeet.
Käy tykkäämässä Utajärven kunnan Facebook-sivuista ja saat ajankohtaisia ilmoituksia suoraan seinällesi.

UTAJÄRVEN TERVEYSASEMA
Kirkkotie 38
Muistathan uusia reseptit kotikunnassasi!
91600 Utajärvi
Puh. 08 5875 6700
Avoinna ma-to kello 8-16 ja pe kello 8-15.
Kiireettömissä asioissa, esim. laboratoriovastausten tiedustelut ja kiireettömät
ajanvaraukset, 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 18.6.-13.7.2018, jolloin utajärveläisten sairaanhoitaja- ja lääkäripäivystys on virka-aikana Vaalan terveysasemalla, 08 5875
6800.
Kesäsulkemisen piiriin kuuluvat avoterveydenhuollon toiminnoista vastaanotto,
laboratorio, kuntoutus, mielenterveystyö, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto ja neuvolat. Sulkemisen aikana osastotoiminta ja sairaanhoitajien virkaUtajärven kunta | PL 18, 91601 Utajärvi | vaihde 08 5875 5700 | kirjaamo@utajarvi.fi | www.utajarvi.fi

ajan jälkeinen päivystys jatkuvat tavanomaiseen tapaan. Kesäsulkeminen ei
koske myöskään kotihoidon piiriin kuuluvia palveluja.

UTAJÄRVEN ASIOINTIPISTE

os. Vanhatie 46
Suljettuna 2.-20.7.2018. Päivystävät numerot
kunnan kotisivuilta ja ilmoitustaululta. Virallinen ilmoitustaulu löytyy Asiointipisteen ulkopuolelta. Asiakirjat ovat nähtävillä ko. ajan kirjastossa.

LIIKUNTA- JA LEIKKIPAIKKOJA
Utajärven liikuntapuistossa on vapaavuoroja, jolloin se on vapaassa käytössä. Vuorot voi tarkistaa kunnan internetsivuilta kohdasta Palvelut. Liikuntapuisto sijaitsee Utajärven koulun takana.
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 internetsivuilta kohdasta Vapaa-aika. Kuntosalille on kesä-, heinä- ja elokuussa vapaa pääsy.
Utajärven koulun piha-alue on vapaasti käytettävissä iltaisin, viikonloppuisin ja
koulun lomien aikana.
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TULEVAISUUDESSA MÖKISTÄ SAA VAKITUISEN KODIN ENTISTÄ HELPOMMIN
Toukokuun 2017 alussa astui voimaan maankäyttö- ja rakennuslain uudet muutokset. 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-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Määräykset
voivat kuitenkin koskea vain alueita, joilla ei ole voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Suurin merkitys muutoksella on kaavattomilla ranta-alueilla, joita Utajärvelläkin
on paljon. Ennen lakimuutosta kunnan oli aina ratkaistava ranta-aluetta koskeva
käyttötarkoituksen muutos poikkeamispäätöksellä. Vasta tämän jälkeen käyttötarkoituksen muutokselle oli mahdollista myöntää rakennuslupa. Nyt kunta voi
määrätä rakennusjärjestyksessään, että käyttötarkoituksen muutos ei tietyillä
ranta-alueilla edellytä poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.
Rakennusjärjestyksen päivitykseen liittyy kaavoja vastaavia, vuorovaikutukseen
tähtääviä nähtävilläoloja ja lausuntopyyntövelvollisuuksia. Päivitetyn rakennusjärjestyksen hyväksyy valtuusto. Uusi lakimuutos tullaan ottamaan huomioon rakennusjärjestystä päivitettäessä ja tulevaisuudessa myös Utajärvellä loma-asunnon voi vaivattomammin muuttaa vakituisen asumisen paikaksi. Tarkat linjaukset 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

Spets Esko

0500 584 459

Käyttöteknikko
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
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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 –sivustoilta.

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 nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa!
• Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä.
• Apua osataan lähettää paikalle lähimmästä mahdollisesta
yksiköstä.
• Avun paikalle tuloa nopeuttaa se, että kohdesijainti on
tarkasti tiedossa.

Tulosta
tarkat
sijainti-, osoite- ja
opastustiedot näkyvälle
paikalle vapaa-ajan
asuntoosi!

Sijaintitietolomakkeet
Vapaa-ajan asunnon sijaintitiedot on hyvä säilyttää näkyvällä paikalla, esimerkiksi pääoven sisäpuolella. Sijaintitietolomakkeeseen täytetään selkeästi esimerkiksi 112
Suomi -mobiilisovelluksella haetut koordinaatit.
Sijaintitietolomakkeista tulostettavissa ja täytettävissä ovat versiot: suomeksi,
ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi ja somaliksi,
erillisessä koontilomakkeessa samassa suomi, ruotsi, englanti ja venäjä.
Sijaintitietolomakkeet löytyvät täältä: http://www.112.fi/medialle/julkaisut
Utajärven kunta | PL 18, 91601 Utajärvi | vaihde 08 5875 5700 | kirjaamo@utajarvi.fi | www.utajarvi.fi

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 pohjoisimpana maailmassa kelpuutettu Unescon Geopark kohteeksi. Tällä hetkellä verkostossa on kaikkiaan 120 kohdetta eri puolilla maailmaa. Rokua hyväksyttiin
mukaan vuoden 2010 syksyllä.
Geopark-verkostoon pääsy vaatii alueelta paitsi geologista erikoisuutta myös esimerkiksi hyvin toimivia matkailupalveluja.
Ainutlaatuinen kokonaisuus
Rokuan luonnon muodot, kasvit ja eläimet sekä kulttuuri kumpuavat ikivanhoista geologisista tapahtumista ja alueen historiasta. Kokonaisuus on näkemisen
ja kokemisen arvoinen. Alueen peruskallio on 2,7 miljardia vuotta vanha. Sen
yläpuolella olevissa muodostumissa näkyvät selvästi vain 10 000 vuotta sitten
vallinneen jääkauden merkit. Tämän päällä on kerrostumia, jotka kertovat muun
muassa maanviljelyksen, tervan ja lohen historiasta sekä arkkitehtuurista.
Kolme kohdetta kiteyttää Rokua Geoparkin luonteen ja tarjonnan: Rokua on
jääkauden oppikirja ja tarjoaa erinomaiset palvelut matkailijoille. Muhos on
upea maisema-alue harvinaisine arkkitehtuurikohteineen. Manamansalo on
hieno kulttuurikohde, 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
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• monipuolisia matkailu- ja kulttuuripalveluja
… 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 merkittävä geologinen perintö ja jotka ottavat toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet
• Kohteilla oltava myös merkittäviä elävän luonnon ja kulttuurin arvoja
• Kohteita on Euroopan lisäksi muun muassa Kiinassa, Vietnamissa, Iranissa,
Etelä-Koreassa ja Malesiassa
Eteläisin kohdealue sijaitsee Uruguayssa ja pohjoisin Suomen Rokualla
Geopark-verkoston jäsenet jakavat myös kokemuksia ja parhaita käytäntöjä luonnontieteiden opetuksesta, geologisen perinnön suojelusta ja kestävästä
kehityksestä
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UTAJÄRVELLÄ TAPAHTUU KESÄLLÄ 2018
TOUKOKUU
19.5.
26.5.

Kevätkirppis

Kylätalo Katajisto,
Ahmasjärventie 2
Hyvinvointitalon
piha, Kirkkotie 32
Seurakuntatalo, Pappilantie 2
Torimakasiini, Vanhatie 48

klo 10.00-14.00
Perinnepelejä, taimitori, puffetti
klo 10-15

Juorkunan Havula,
Puolangantie 366
Rokuan kansallispuistossa
Jäähalli

Soittajana Tähdet yössä

27.5.

Senioreiden laidunkauden
avajaiset
Tänä vuonna 70 ja 80 vuotta
täyttävien syntymäpäiväjuhla
Suvivirsitapahtuma

KESÄKUU
9.6.

Tanssit

15.6.

Yövaellus

15.-16.6.

Untorock

15.-16.6.

Tervasoutu

www.tervasoutu.fi

17.6.

Luonnonkukkien päiväretki

20.6.

23.6.

Nuorten retki Powerparkiin ja
Tuurin kyläkauppaan.
Juhannusaaton illanvietto ja
tanssit
Perinteinen Sotkajärven ympärijuoksu tai –hiihtotapahtuma
Juhannustanssit

klo 12-15
Järj. Oulujokilaakson Luonto.
Järj. Nuorisopalvelut.

30.6.

Tanssit

HEINÄKUU
4.7.

Utajärvellä tapahtuu

27.5.

22.6.
22.6.

5.7.

Lasten tori- ja kirpputoritapahtuma torilla.

6.7.

Mappien työpajapäivä

6.7.

Runon ja Suven juhla

Ahmaksen NS:n talo

Messun jälkeen
klo 15

klo 22 Järj. Oulujokilaakson Luonto.
www.untorock.com

Soittaa A Nelonen.
alk. klo 10

Naamankylän kylätalo, Naamantie 122
Juorkunan Havula,
Puolangantie 366

alk. klo 21
Järj. Utajärven Eläkeläiset ry:n

Kotiseutumuseolla ohjelmaa, mm. työnäytöksiä klo 14-16. Tapahtuma jatkuu torilla klo 16. Torimyyntiä. Kyläseurojen järjestämää ohjelmaa sekä koko Suomen läpikotoisin tunteva
reissumies Waikko Joe. Ohjelma päättyy yhteislaulutilaisuuteen Torimakasiinilla, lauletaan Martti Koskisen säveltämää
musiikkia.
Tori, Vanhatie 48, alk. klo 17
Ohjelmassa mm. ladonrakennusta ym. käsillä tekemistä, lasten
muotinäytös, talutusratsastusta, pomppulinna yms. Kävijöitä
muistetaan pienellä lahjalla. Liikkuva laulureppu viihdyttää
yleisöä. Satuhahmot (esim. Pikku Myy) ovat paikalla opastamassa lapsia. Os. Vanhatie 48.
ns. Vanhalla Osuuspankilla, Asematie 2
Ahmaksen kalevalai- klo 18, pääsymaksu 10 €, sis. kahvit
nen perinnekylä
Näyttelijä-muusikko Timoi Munne esittää hyväntuulisia laulelmia, lämminhenkistä runoutta sekä tarinoita elämästä. Ohjelma sisältää Eino Leinoon,
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Torimakasiinin takapiha
Tori
Tori

Pentti Saarikoskeen ja Heikki Turuseen
liittyviä lauluja ja tekstejä.
alk. klo 9
klo 12 Torilla esiintyy Route 22
klo 9-20
klo 18

7.7.

Soap Soccer SM-kisat

7.7.
11.7.

Pierun MM-kisat
Yhteislauluilta

14.7..

Naaman kyläpäivä

14.7.

Reumayhdistyksen kesäpäivät

15.7.

Rokua

18.7.

Mennään metsään – polkujuoksutapahtuma
Yhteislauluilta

Torimakasiini

klo 18

18.7.

Yhteislauluilta

klo 18

20.7..

Kaikille avoin savusauna

22.7.

Kyläkirkko

25.7.

Yhteislaulutilaisuus

Ahmaksen kalevalainen perinnekylä
Ahmaksen kalevalainen perinnekylä
Naamankylän kylätalo, Naamantie 122.
Torimakasiini

29.7.

Ahmas-Kylmälänkylä

Lähtö klo 10

29.7.

Vuoroin vieraissa pyöräilytapahtuma
Sangin kyläkirkko

ELOKUU
5.8.

Juorkunan erämaakirkko

Kirkaslammen ranta

12.8.

Niska-Ahmas kyläkirkko

19.8.

Messu

Ahmaksen kalevalainen perinnekylä
Utajärven kirkko

25.8.

Taiteiden ilta

Naamankylän kylätalolla. Os. Naamantie
122

Sauna on kuumana naisille klo 16 ja
miehille klo 19
klo 18

Valkeisjärven ranta

Ahmaksen kalevalainen perinnekylä

klo 10. Sen jälkeen Utajärven kirkkokuoron 90-v.juhla srk-talolla, Pappilantie 2.
klo 18

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tarkemmat tiedot ja lisää tapahtumia löytyy Utajärven kunnan verkkosivujen tapahtumakalenterista www.utajarvi.fi .

Utajärven kunta | PL 18, 91601 Utajärvi | vaihde 08 5875 5700 | kirjaamo@utajarvi.fi | www.utajarvi.fi

KIRJASTO PALVELEE KESÄASUKKAITAKIN MONIN TAVOIN
Utajärven kirjastossa voit käydä tekemässä hyviä lainoja, lukemassa
lehtiä, tutustumassa erilaisiin näyttelyihin tai vaikkapa pelaamassa lautapelejä! Utajärvi kuuluu OUTI-kirjastokimppaan.
Kirjastosta löydät noin 24 000 niteen laajuisen kokoelman lasten,
nuorten ja aikuisten kirjoja. DVD-elokuvia, CD-levyjä sekä äänikirjoja
kirjaston kokoelmissa on n. 4000 nidettä. Kirjaston lehtisalissa voit tutustua 84 tilattuun sanoma- ja aikakauslehteen. Kirjastolla on käytettävissä myös useita elektronisia aineistoja, kuten e-lehtiä ja e-kirjoja. Lisäksi lainattavissa on sähkönkulutusmittari ja erilaisia liikuntavälineitä.
Utajärven kirjastosta voit lainata myös lukuesteisille tarkoitettuja Celiaäänikirjoja tai hankkia tunnukset Celia-kirjaston VERA-äänikirjapalveluun. Palvelun edellytyksenä on asiakkaan kuuluminen Celia-kirjaston
käyttöoikeuden piiriin.
Asiakkaiden käytettävissä on kolme tietokonetta, joista yksi on varattu
tiedonhakuun OUTI-tietokannasta. Tietokoneille voi varata käyttövuoron kirjaston tiskiltä. Kaikilta asiakaskoneilta löytyy Microsoft Office 2016 -ohjelmistopaketti ja GIMP 2-kuvankäsittelyohjelma. Kirjastossa on myös mahdollisuus tulostaa, skannata ja kopioita. Tulosteista
ja kopioista peritään maksu. Kirjaston asiakkaiden käytössä on myös
kaksi iPad-tablettia, joita voi lainata kirjaston tiloissa käytettäväksi.
Tableteilta voi mm. lukea e-lehtiä tai selata nettiä.
Kirjaston eteisessä on Tuo ja vie -kierrätyshylly, johon asiakkaat voivat
tuoda omia kirjojaan ja lehtiään sekä ottaa luettavaa itselleen. Kierrätyshyllyyn ei saa tuoda tietosanakirjoja eikä kirjaston poistokirjoja.
Kirjastoon on sijoitettu kotiseutuarkisto.
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Avoinna

Itsepalvelu

Henkilökunta
paikalla

9-11
Maanantai
9-11
Tiistai
9-11
Keskiviikko
9-11
Torstai
9-11
Perjantai
9-18
Lauantai
9-18
Sunnuntai
9-11
Juhlapyhien aattoina
Pyhäpäivinä, juhannus- ja jouluaattoina

Itsepalvelu

11-18
11-16
11-16
11-18
11-16

18-21
16-21
16-21
18-21
16-21

11-15

15-21
9-18

Yhteystiedot: p. 050 444 0029
kirjasto@utajarvi.fi
www.facebook.com/utajarvenkirjasto
Sofian Kammari
Sofian Kammari on kirjaston näyttelytila, jossa kuukausittain vaihtuvat
mielenkiintoiset ja monipuoliset näyttelyt. Tilan varaamisesta omaa
näyttelyä varten voi tiedustella kulttuurisihteeri Tarja Vimparilta, p.
050 5886 607.
Sofian Kammari on myös asiakkaiden varattavissa käytettäväksi kirjaston aukioloaikoina erilaisiin tilaisuuksiin. Tilan varaamisesta ei peritä
maksua.
Itsepalvelukirjasto
Utajärven kirjasto toimii osittain itsepalvelukirjastona. Itsepalveluaikana asiakkaat pääsevät asioimaan kirjastossa omatoimisesti arkiaamuisin ja -iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Itsepalvelukirjaston aukioloajat voi tarkistaa kirjaston pääsivulta.
Itsepalvelukirjaston käyttö vaatii voimassa olevan OUTI-kirjastokortin
ja nelinumeroisen tunnusluvun. Tunnusluku on sama, jota käytetään
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verkkokirjastoon kirjautumisessa. Tunnusluvun voi pyytää mistä tahansa OUTI-kirjastojen toimipisteestä.
Itsepalveluaikana asiakas hoitaa lainauksen ja palautuksen automaatilla. Varaukset voi noutaa itsepalveluhyllystä. Kirjaston kokoelma, lehtisali, tietokoneet ja e-aineistot ovat kaikki asiakkaiden käytettävissä.
Maksulliset palvelut kuten kopiointi ja tulostus, kaukopalvelu ja kirjojen myynti eivät ole käytettävissä itsepalveluajalla. Sakkojen maksu
sekä muut asiakastietojen muutokset (kortin uusinta, osoitteenmuutokset) on hoidettava kirjaston palveluaikana. Myöskään Sofian Kammarin näyttelyitä ei voi käydä katsomassa itsepalveluajalla.
Itsepalvelukirjaston ikäraja on 18 vuotta. Alaikäiset lapset voivat asioida vanhempien seurassa.
Itsepalveluaikana asioiva asiakas sitoutuu noudattamaan OUTI-kirjastojen käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon
sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa. Itsepalveluajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä.
Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Itsepalvelukirjaston käyttö voidaan
tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.
Itsepalvelukirjastossa on tallentava kameravalvonta turvallisuuden takaamiseksi.
Utajärven itsepalvelukirjasto on toteutettu osana Paremman palvelun
kirjasto -hanketta, johon on saatu valtionavustusta Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta.
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E-aineistot
Utajärven kirjasto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön valikoiman laadukkaita e-aineistoja. Osa palveluista on käytettävissä vain kirjaston tiloissa. Etäkäytön sallivien palveluiden käyttö vaatii OUTI-kirjastokortin ja verkkokirjaston tunnusluvun. Tunnusluvun voi pyytää kirjaston
asiakaspalvelusta.
Tarkempia tietoja e-aineistoista:
www.utajarvi.fi
https://outi.finna.fi/Content/eaineistot
Kirjastosta saa kirjoja myös ikiomaksi
Kirjastossa myydään monenlaisia Utajärveen liittyviä taikka utajärveläisten kirjoittamia kirjoja. Lisätietoja ja hinnat kunnan verkkosivuilta ja kirjaston henkilökunnalta.
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 kirjastossa niitä voi käydä lukemassa.

Kesänäyttelyt
Torimakasiinissa os. Vanhatie 48
Yläkerrassa on esillä Kuvien virta –tapahtuman valokuvia kesäkuusta elokuuhun.
Torimakasiinissa ovat edelleen esillä Utajärven aikajana sekä Veri vellinä viruvi –
näyttely Kurimon ruukista.
Kirjastossa os. Anttilantie 13
Kesäkuussa on esillä Metsäpirtin perhekodin nuorten ja ohjaajien näyttely. Mukana on etupäässä luontoaiheisia valokuvia ja piirustuksia.
Heinäkuussa on esillä Kyllikki Häikiön tekstiilitöitä ja Martti Häikiön tuohi- ja
puutöitä.
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Myyntinäyttely ns. vanhalla osuuspankilla os. Asematie 2
Ajalla 25.6. – 12.8. tilassa on myyntinäyttely, jossa on esillä Anja Kemin ja Katja
Saarenpään valmistamia mappeja, Arvo Kemin kuvataidetta, Riikka Koskisen,
Henna Jolkinin, Kyllikki Häikiön, Tuulikki Haataja-Enkenbergin ja Siiri Väänäsen
tekstiilitöitä.
Kotiseutumuseo ja Utajärven kirkko ovat avoinna os. Kirkkotie 5.
Avoinna 1.7.-23.8. ti-pe, su.
Tötteröbaari os. Vanhatie 48.
Avoinna 4.6. – 8.8. ma-la klo 10-19 ja su 11-16.
Nuoriso-liikuntatalo os. Koulutie 5.
Avoinna 4.6.-10.8. klo 15-21.
Kiertävä leikkikenttätoiminta
4.6. -3.8. 4-8 –vuotiaille.
Seuraa tarkemmin ilmoittelua Utajärven kunnan kotisivuilla.

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/
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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
kohdasta 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
hehtaarin suojelualue on myös porotalouden kannalta tärkeä.

Olvassuon keidasmaista osaa
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Utajärven Kivipuisto on perustettu vuonna 1993. Se esittelee yli 50 kookkaan
näytelohkareen avulla Suomen kallioperän kehityksen aikaan sidottuna kehitystarinana. Puiston vanhin kivi on Euroopan Unionin kallioperän vanhinta kiveä,
Siuruan gneissiä (ikä 3,5 miljardia vuotta). Puisto sijaitsee kirkonkylällä, Valtatie
22:n varrella samalla tontilla leipomon kanssa. Opasteissa on suomenkielisten
tekstien rinnalla englanninkieliset tekstit.
Valkeisjärvi Utajärven Sanginkylässä sijaitseva kirkasvetinen Valkeisjärvi on koko
perheen virkistysalue ja vaativankin urheilukalastajan erityiskalastuskohde. Alueella
on grillikioski, hyvä uimaranta 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.

Valkeisjärven laituri
Sangilla

Lisää käyntikohteita ja tarkempia tietoja Utajärven internetsivuilta kohdasta Matkailu. Sivuilta löydät myös useiden kohteiden sähköisiä esitteitä.

TULISIJOJEN JA HORMIEN NUOHOUS
Utajärven kunta kuuluu Oulu-Koillismaa pelastuslaitoksen toimialueeseen joka
vastaa palo-ja pelastustoiminnasta sekä kiinteistöjen palotarkastuksista.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella on käytössä piirinuohousjärjestelmä.
Pelastustoimialue on jaettu 24 nuohouspiiriin, joiden nuohoamisesta on tehty
nuohoussopimukset nuohouspalvelujen tuottajien ja pelastuslaitoksen kesken.
Sopimusperusteisessa piirinuohouksessa toimii tällä hetkellä 16 nuohousalan yrittäjää.
Nuohouksen määrävälit on esitetty sisäasianministeriön nuohousta koskevassa
asetuksessa (29.6.2005).


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

Utajärven kunnan alueen palotarkastuksia hoitaa Janne Mattila Muhoksen palolaitokselta puh. 044 703 8686
Kiinteistön paloturvallisuuden rakennusteknisestä neuvonnasta vastaa rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen puh. 0400 855 950.
Utajärven kunnan alueella nuohouksesta huolehtii piirinuohooja Hannu Saarenpää, puh. 0400 324 892

JÄTTEIDEN KÄSITTELY KUNTOON MÖKILLÄ
Kaikkien kiinteistöjen tulee huolehtia
jätteenkuljetusjärjestelmään kuulumisesta. Koko Utajärven kunta kuuluu sopimusperusteiseen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusjärjestelmän piiriin. Kiinteistönhaltijan tulee siis itse tehdä sopimus
asianmukaisen jätteenkuljetusyrityksen
kanssa.
Jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötyjätteet ekopisteisiin. Utajärvellä on viisi
ekopistettä eripuolilla kuntaa, joihin voi toimittaa maksutta kotitalouksien hyötyjätettä: paperia, keräyskartonkia, pakkauslasia, pienmetallia sekä Meiramin pihalla vaatekeräys.

Ekopisteet Utajärvellä
Sellin baari, Vanhatie 31, 91600 Utajärvi (kartonki, lasi, metalli ja paperi)
Ahmaksen koulu, Ahmasjärventie 2, 91660 Ahmas (kartonki, lasi, metalli ja paperi)
Kyläkauppa Oy, Juorkunan kylä, 91630 Juorkuna (kartonki, lasi, metalli ja paperi)
Sale, Laitilantie 10, 91600 Utajärvi (kartonki, lasi, metalli ja paperi)
K-Market Meirami, Vanhatie 52, 91600 Utajärvi (kartonki, lasi, metalli ja vaatteet)
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Jäteasema Mustikkakankaalla on auki torstaisin klo 16–19 ja sinne otetaan vastaan maksutta pääosa vaarallisista jätteistä sekä metallia ja sähkölaitteita. Lisäksi
sinne otetaan vastaan maksullista jätettä, kuten satunnaista sekajätettä: rikkoutuneita huonekaluja, vähäistä määrää remontti- ja purkujätettä tai muuta jätettä,
joka ei mahdu omaan sekajäteastiaan. Jäteaseman urakoitsijana toimii Utajärven
4H-yhdistys, p. 0400 945 207.
Lisätiedot ekopisteistä sekä jäteasemasta löytyvät osoitteesta:
http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/
Haja-asutusalueiden jätevesiasioista löytyy tietoa 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.

UTAJÄRVEN 4H-YHDISTYS
• Kirkkotie 32 • 0400 945 207 • 4h@utajarvi.fi • utajarvi.4h.fi •
Utajärven 4H-yhdistys on aktiivinen yhdistys, joka järjestää toimintaa nuorille.
4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta.
Paikkakunnallamme pyörii useita 4H-kerhoja, joissa omaksutaan käytännön taitoja
ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. Tällä hetkellä mm. heppakerhoja, monitoimikerhoja, kokkikerhoja, lemmikkikerhoja ja liikuntakerhoja eri ikäisille.
4H-työelämäkurssit syventävät nuoren osaamista ja innostunut nuori voikin perustaa oman 4H-yrityksen yritysohjaajan tukemana ja ansaita samalla omaa rahaa.
Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.
4H-jäsenyys tuo mukanaan valtakunnallisia jäsenetuja, mutta myös paikallisesti
olemme saaneet paljon yrityksiä tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan jäsenetuhintaan.
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SPR:N TOIMINTAA UTAJÄRVELLÄ
Punainen Risti haluaa maahan muuttaneiden ja paikallisten ihmisten tutustuvan
toisiinsa ja kehittävän yhteistuumin monikulttuurista kotiseutuaan.
SPR:n Kansainvälinen klubi on kaikille avoin, eritaustaisten ihmisten kohtaamispaikka. Sen tavoitteena on osaltaan edistää kahdensuuntaista kotoutumista ja suvaitsevaisuutta. Klubi lisää ihmisten vuorovaikutusta, tutustuttaa uuteen kotikuntaan ja tarjoaa mahdollisuuden molemminpuoliseen oppimiseen. Toiminta on
epämuodollista ja avointa kaikille kansallisuuteen, sukupuoleen, ikään tai uskontoon katsomatta.
Katso tarkemmat tiedot www.utajarvi.fi tapahtumakalenterista.

Aurinkoista ja lämmintä kesää!!
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