
Utajärven kirjastossa  

myytävät kirjat 



 

Entinen Oulujoki on Oulujoki Osakeyhtiön vuonna 

1954 kustantama kirja vapaasta Oulujoesta. Kulttuu-

riseura Virta otatti siitä uusintapainoksen vuonna 

2013. Kirja käsittelee mm. alku- ja esihistoriaa, kalas-

tusta, liikennettä ja liikennereittejä, tervanpolttoa ja 

puuteollisuutta, rautaruukkeja sekä entisajan matkai-

luliikennettä. 

Entinen Oulujoki :  

historiikkia ja muistitietoja 

 

(Oulujoki Osakeyhtiö, 2013) 

Näköispainos v. 1954 julkaistusta 

kirjasta, 308 sivua.  

 

Hinta 40,00€ (vain käteismaksu) 



 

Utajärven vaiheita on Utajärven kirkon 200-

vuotisjuhlajulkaisu vuodelta 1962. Kunta ja seurakun-

ta ottivat siitä uusintapainoksen vuonna 1984. Teos 

koostuu kolmesta asiakokonaisuudesta: Utajärven 

asutushistoria, Utajärven kirkko ja tapuli, sekä Utajär-

ven kirkollinen elämä ja koululaitos. Teoksen on toi-

mittanut Arvi Korhonen.  

Utajärven vaiheita :  

muistojulkaisu kirkon 

200-vuotisjuhlaan 

(toim. Arvi Korhonen) 

 

(Utajärven kunta, Utajärven seu-

rakunta, 1962) 

2. painos 1984, 306 sivua.  

 

Hinta 8,40€ (vain käteismaksu) 



 

Oilingin varrelta – kotiseututarinoita Utajärvel-

tä on Pekka Oilingin mm. paikallislehti Tervareittiin 

kirjoittamista tarinoista koottu teos. Sen on julkaissut 

vuonna 1998 Utajärven Kotiseutuyhdistys. Kirja 

koostuu viidestä teemasta: Kotiseutuhistoriaa, Tarua 

ja totta menneiltä ajoilta, Jokivarren taloja ja maise-

mia, Jokivarren ihmisiä sekä Omakohtaista.  

Pekka Oilinki 

Oilingin varrelta :  

kotiseututarinoita  

Utajärveltä 

 

(Utajärven Kotiseutuyhdistys, 

1998) 

179 sivua.  

 

Hinta 9,00€ (vain käteismaksu) 



 

Vaiettu joki kertoo Pekka Jurvelinin venematkasta 

Kainuun saloilta merelle soutuveneellä. Yksinäinen 

soutaja etsii vastauksia padottuihin kysymyksiin ja 

löytääkin historian virtaan vaiettuja säkeitä, syntysa-

noja. Jurvelin heittää tekstinsä perhot kipeimpiin koh-

tiin, myös itsessään, ja tekijän visio kasvaa lopulta 

betonia painavammaksi joen lauluksi.  

Pekka Jurvelin 

Vaiettu joki 

 

(Oulujoen reitti, 2002) 

207 sivua.  

 

Hinta 20,00€ (vain käteismaksu) 



 

Vapaasta virrasta valjastettuihin vuosiin - Utajär-

ven historia 1865-2015 on Ritva Kyllin kirjoittama 

historiateos Utajärven kunnan vaiheista alkaen tsaa-

rivallan ajoista nykypäivään. Kirja kuvaa Utajärven 

kunnan ja seurakunnan historiaa mukaansatempaa-

valla tavalla, joka kiinnostanee myös ulkopaikkakun-

talaisia historianharrastajia.   

Ritva Kylli 

Vapaasta virrasta  

valjastettuihin vuosiin :  

Utajärven historia  

1865-2015 

 

(Utajärven kunta, 2015) 

431 sivua.  

 

Hinta 50,00€ 



 

Nature morte on utajärvisten luontokuvaajien Hannu 

ja Markku Kivelän sekä raahelaisen äidinkielen ja kir-

jallisuuden opettajan Satu Kallion valokuvateos siitä, 

millaista on luonnossa näkyvä kuolema. Tekijät esit-

televät kirjan takakannen tekstillä:  

 

”Luonnossa ei ole yhtään tarkoituksetonta elämää tai 

turhaa kuolemaa.”  

Hannu Kivelä,  

Markku Kivelä,  

Satu Kallio 

Nature morte 

 

(Satu Kallio, 2013) 

47 sivua.  

 

Hinta 29,00€ (vain käteismaksu) 



 

100 vuotta Niskankylän nuorisoseuran toimintaa 

1916-2016 on Anna-Liisa Seppäsen kirjoittama histo-

riikki, joka julkaistiin nuorisoseuran juhlavuonna 

2016. Historiikista tulee tutuksi niin seuran mennyt 

kuin nykyinenkin toiminta.   

Anna-Liisa Seppänen 

100 vuotta Niskankylän  

nuorisoseuran toimintaa  

1916-2016 

 

(Utajärven Niskankylän nuoriso-

seura, 2016) 

90 sivua.  

 

Hinta 20,00€ (vain käteismaksu) 



 

Roomari - tarinoita Utajärven Laitilan lossista luo 

läpileikkauksen Utajärven historiaan vuosina 1875-

1956. Samalla se on kunnianosoitus entisille Oulujo-

en lossimiehille, erityisesti Roomari Heikki Hiltuselle 

ja hänen pojalleen Matti Hiltuselle. Vahva henkilöku-

vaus heijastaa oman aikakautensa elämää, mutta 

samalla se on kuvaus tavallisen ihmisen rikkaasta ja 

omintakeisesta elämästä.  

Kaisa Hiltunen 

Roomari : tarinoita  

Utajärven Laitilan  

lossista vuosina  

1875-1956 

 

(Tietoista, 2017) 

139 sivua.  

 

Hinta 20,00€ (vain käteismaksu) 



Tarinoita Utajärveltä –kirjasarja 

 

1 kirja 8,00€ / koko sarja 30,00€ 



 

Kuohuissa kulkeneet kertoo Oulujoella töitä tehnei-

den tarinaa. 32-sivuisessa teoksessa ääneen pääse-

vät niin tervan soutaja kuin matkustajaveneen kuljet-

tajakin, möljän rakentaja sekä monet muut eri am-

mattialojen edustajat. Suusanallisesta perimätiedosta 

koottu kirja valottaa Oulujoen rikasta historiaa.  

 

Kirjan selailuversioon voi tutustua myös Utajärven 

kunnan verkkosivuilla. 

Kuohuissa kulkeneet : 

kertomuksia Oulujoelta 

 

(Utajärven kunta, 2013) 

32 sivua.  

 

Hinta 8,00€ 



 

Pororaitoja, malmiveneitä ja koskivoimaa on 40-

sivuinen teos, joka kertoo Utajärvellä Kiiminkijoen 

varrella sijainneen Kurimon ruukin tarinan. Kirja poh-

jautuu laajalti kerättyyn historialliseen aineistoon, ja 

se raottaa ruukin töiden ja tekijöiden arkea pyrkien 

tavoittamaan ajan hengen ja raudanteon taidon. 

 

Kirjan selailuversioon voi tutustua myös Utajärven 

kunnan verkkosivuilla. 

Pororaitoja, malmiveneitä 

ja koskivoimaa : Kurimon 

ruukin tarina  

 

(Utajärven kunta, 2013) 

40 sivua.  

 

Hinta 8,00€ 



 

Sankaritekoja Ahmaksella on sarjakuvamuotoon 

tehty teos kolmesta Utajärven Ahmaksen kylän merk-

kihenkilöstä. Kirjassa tutustutaan Iso-Räisäseen, Lu-

sia Rusintyttäreen sekä runonlaulaja Pekka Kukko-

seen. Kirjan tarinat on piirtänyt ja käsikirjoittanut ou-

lulainen Ilpo Koskela.  

 

Kirjan selailuversioon voi tutustua myös Utajärven 

kunnan verkkosivuilla. 

Ilpo Koskela 

Sankaritekoja  

Ahmaksella  

 

(Utajärven kunta, 2013) 

28 sivua.  

 

Hinta 8,00€ 



 

Koppeleista kirkkomaille on Utajärven hautausmai-

den tarinallinen opas, joka paljastaa kertomuksia 

paitsi kylien hautausmaista, myös niiden kummuissa 

lepäävistä henkilöistä. Kirja toimii oppaana niin hau-

tausmailla vieraillessa kuin mielikuvamatkalla kylä-

hautausmaiden poluille kotoa käsin. 

 

Kirjan selailuversioon voi tutustua myös Utajärven 

kunnan verkkosivuilla. 

Koppeleista kirkkomaille: 

Utajärven hautausmaiden 

tarinallinen opas 

 

(Utajärven kunta, 2013) 

32 sivua.  

 

Hinta 8,00€ 



 

Oulujoen Ahmaskoski elannon tuojana ja kulku-

väylänä 1917-2017 on 24-sivuinen vihkonen, joka 

koottiin Suomi 100 -juhlavuonna järjestettyä Ahmas-

kosken valot -tapahtumaa varten. Vihkosessa esitel-

lään lyhyesti miten Oulujokea on sadan vuoden aika-

na käytetty kulkuväylänä ja miten joki on vaikuttanut 

sen varrella asuneiden ihmisten elintasoon. Vihkonen 

sisältää myös runsaasti kuvia entisajan Oulujoesta.  

Anna-Liisa Seppänen 

Oulujoen Ahmaskoski  

elannon tuojana ja  

kulkuväylänä 1917-2017  

 

(Niskankylän nuorisoseura, 

2017) 

24 sivua.  

 

Hinta 7,00€ (vain käteismaksu) 



 

Lusia on sarjakuvamuotoon tehty fiktiivinen elämän-

tarina ahmaslaisesta kansanparantaja Lusia Rusinty-

tär Korhosesta. Ilpo Koskelan piirtämä ja kuvittama 

sarjakuvaromaani pohjautuu osin 1600-luvun käräjä-

pöytäkirjoihin, joihin noituudesta syytetyn Lusian elä-

män viimeisiä vaiheita on kirjattu. Teos kuvaa myös 

aikansa talonpoikaiselämää historiallisesti tarkalla ot-

teella.  

Ilpo Koskela 

Lusia 

 

(Like, 2015) 

128 sivua.  

 

Hinta 20,00€  


