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Lukijalle

”Jos haluat asioihin vaikuttaa, kysy, kenen pitäisi puhua kenen kanssa. Mieti itse, 
kenen kanssa sinun pitäisi puhua, jotta tarpeellinen keskustelu toteutuisi. Ei juuri-
kaan kannata puhua järkeä toisille. Voimme kuitenkin pyrkiä luomaan ja ylläpitä-
mään tilaa ajattelulle, kannattelemaan sitä ja luomaan sille edellytyksiä.” 

Harri Hyyppä, Ajattelun käsikirja 

M aaseutu ja kaupunki – yhdessä ja erikseen, molemmilla on paljon an-
nettavaa toisilleen. Maaseudun ilmiöt, ihmiset ja tuotteet voivat par-
haimmillaan rikastuttaa kaupunkikulttuuria ja tarjota kaupunkilaisil-

le mahdollisuuden luontosuhteen rakentamiseen myös urbaanissa ympäristössä. 
Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro-maaseututiedotushankkeet 1 ja 2 syntyivät 
halusta tuoda palanen maaseutua kaupunkiin sekä toisaalta tuoda kaupunkilaiset 
maalle ihmettelemään, ihastumaan, oppimaan ja kohtaamaan. 

Viestintä, tiedon saaminen ja jakaminen monimediaisesti on luonut viiden 
vuoden kehittämistyölle viitekehyksen, jossa on ollut hyvä toimia. Selkeän, 
todellisen mielikuvan luominen myös maaseudun vaikeista asioista on mahdollista-
nut uudenlaisen yhteiskunnallisen keskustelun käynnistymisen Pohjois-Pohjan-
maalla. Uutispuuro-hankkeessa on uskallettu kokeilla, luoda tapahtumia ja kohtaa-
misia, joiden onnistumisesta ei ole voinut olla varma etukäteen. Yhteisen ajattelun 
tuloksina on syntynyt lukuisia tapahtumia, hankkeita, yhteistyötä ja elinvoimaa 
koko maakuntaan. 

Tämä julkaisu esittelee Uutispuuro-hankkeen tekoja, pieniä ja suuria. Tarkoitus  
on tuoda esille pohjoispohjalainen maaseutu mahdollisuuksien ja innovaatioiden 
lähteenä, kertoa mitä, missä ja kenen kanssa on tehty. Toivon, että näiden tekojen ja 
vaikutusten jakaminen innostaa ja motivoi kokeilemaan, kehittämään ja oppimaan. 

Kiitos pohjoispohjalaisen maa-
seudun näkymisestä julkisessa 
keskustelussa kuuluu ensisi-
jaisesti loistaville yhteistyö-
kumppaneillemme Yle Oulul-
le, Kalevalle ja maakuntamme 
paikallislehdille sekä kaikille 
mukana olleille organisaatioil-
le ja henkilöille. Tätä työtä on 
tehty suurella sydämellä, kiitän 
lämpimästi hankkeen työnte-
kijöitä Pia Alatorvista ja Nina 
Liedestä, joiden ammattitaito, 
rohkeus ja luovuus ovat mah-
dollistaneet kaiken tämän.

Elina Vehkala, aluepäällikkö, Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Suomen aluekeskus

!

Uutispuuro-hankkeessa on uskal- 
lettu kokeilla, luoda tapahtumia ja 
kohtaamisia, joiden onnistumisesta  
ei ole voinut olla varma etukäteen.

Aluepäällikkö Elina Vehkala johdatti 
Ruokarallin päätöskulkueen Oulun  
torille yhdessä MTK-Pohjois-Suomen 
puheenjohtajan Harri Peltolan kanssa.
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Kerro kuin kaverillesi 
– suoraa ja rohkeaa 
maaseutuviestintää

O saamme sujuvasti kertoa arkielämästämme niin, että kuulija ymmär-
tää mitä tarkoitamme. Kun meille on tapahtunut jotakin merkittävää ja 
itselle tärkeää, osaamme kertoa sen ulkopuolisellekin niin, että hän ym-

märtää asian tärkeyden ja parhaassa tapauksessa innostuu itsekin. 
Kun aletaan puhua viestinnästä, asia muuttuukin yhtäkkiä monimutkaiseksi. 

Miten kertoa asioista päättäjille niin, että he kiinnostuisivat asiasta ja ottaisivat 
sen tosissaan? Miten tiedottaa samalla kentällä toimivia organisaatioita niin, että 
se edistää yhteistyötä? Miten saada suuri yleisö kiinnostumaan asioista, jotka 
heitä eivät suoraan koske?

Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro-maaseutu-
tiedotushanke perustettiin Pohjois-Pohjanmaan 
maaseututoimijoiden yhteisestä ideasta kertoa 
maaseudun mahdollisuuksista laajasti. Uutispuuro 
on hankkeen ykkös- ja kakkosvaiheessa vuosien 
2009-2014 aikana vienyt maakunnan maaseudun ilmiöitä, ihmisiä ja kiperiäkin ky-
symyksiä päättäjien, maakunnan toimijoiden, kuntien ja yhteisöjen sekä maakunnan 
asukkaiden tietoon ja keskusteluihin. Toimivimmat keinot on esitelty tässä kirjassa. 
Toivomme, että niitä otetaan käyttöön muuallakin omiin olosuhteisiin soveltuvalla 
tavalla.

Uutispuuro on purkanut viestintää haittaavia raja-aitoja. Kynnys on madaltunut 
kaupunkilaisten ja maalaisten, kansanedustajien ja pienyrittäjien, virkamiesten ja 
taiteilijoiden, kyläläisten ja median sekä oppilaitosten ja järjestöjen välillä. 
Ohjenuorana on ollut yhteen iskulauseeseen tiivistettynä: Kerro kuin kaverillesi! 

Kavereiden välisen keskustelun luomiseen tarvitaan koh-
taamisia. Keskustelukumppaniin pitää luottaa, suhteen 
pitää olla tasa-arvoinen. Keskustelua pitää käydä suoraan 
ja ymmärrettävällä kielellä.

Liian usein asioiden painoarvoa yritetään nostaa tekemällä niistä viestinnässä 
koukeroisempia ja vaikeaselkoisempia kuin ne ovatkaan. Yritetään käyttää moni- 
mutkaisia sanoja, jotta vaikutettaisiin asiantuntevalta ja arvokkaalta. Joskus 
oman alan sanasto jää päälle muidenkin seurassa. Tämä etäännyttää yhteiskunnan 
eri ryhmiä toisistaan ja vahvistaa vallitsevia oletuksia ainoasta tavasta toimia. 

”Uutispuuro-hankkeessa on uskallettu 
kokeilla, luoda tapahtumia ja koh-
taamisia, joiden onnistumisesta ei ole 
voinut olla varma etukäteen.”

Uutispuuro on  
purkanut viestintää 
haittaavia raja-aitoja.!

Uutispuuron projektikoor-
dinaattori Pia Alatorvinen 
(vas.) Maakuntafestari- 
tunnelmissa kesällä 2012 
Oulussa.

Kuva: Nina Liedes
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Omista suunnitelmista ja tavoitteista ei uskalleta puhua 
ääneen. Pahimmillaan syntyy omia porukoita, jotka kaivau- 
tuvat omiin poteroihinsa vahvistamaan ennakkoluulojaan.

Uutispuuron menetelmillä on pyritty päinvastaiseen. Maaseudun persoonille 
on annettu tilaa ja heidän ääntään on vahvistettu, kansakunnan kaapin päällä 
istujat ja ruohonjuuritason toimijat on istutettu saman pöydän ääreen, viisaita 

mutta toisilleen tuntemattomia päitä on isketty yhteen ajankohtaisten 
aiheiden ympärillä.

Asioista on puhuttu suoraan, tasavertaisina ja selkokielellä. Ovet ovat 
olleet auki kaikille. Rohkeilla keinoilla on parhaimmillaan saatu aikaan 
luottamusta eri osapuolten välille, avoimuutta ja aitoa keskustelua.

Kaiken tämän jälkeenkään ei pohjoispohja-
laisesta maaseudusta, sen kysymyksistä eikä 
etenkään vastauksista olla yksimielisiä. Moni-
arvoisessa yhteiskunnassa se tuskin on tavoi-
tekaan. Sen sijaan avoin viestintä, keskustelu-
yhteys ja vuorovaikutus luo mahdollisuuksia 
parempaan päätöksentekoon yhteiskunnan 
joka tasolla ja uskoa rakentaa tulevaisuutta 
maaseudulla.

Kirja kuvaa Uutispuuron kokeilemia käytäntöjä ja niiden vaikutuksia 
kolmella eri tasolla, päättäjissä, maakunnan toimijoissa, yrityksissä ja yh-
teisöissä sekä suuren yleisön keskuudessa. Haastatteluissa aukeaa toisen 
osapuolen näkemys aiheesta.

Uutispuuro on onnistunut toimintansa aikana herättämään keskuste-
lua maaseudun kysymyksistä, saattamaan alulle erilaisia verkostoja ja 
mahdollistamaan uusien yhteistyösuhteiden syntymisen. Kasvava 
yhteistyö kantaa hedelmää koko maakuntaan pitkään hankkeen päätty-
misen jälkeenkin.

Pia Alatorvinen 
Projektikoordinaattori

Nina Liedes
Hankesihteeri

Rohkeilla keinoilla on 
parhaimmillaan saatu 
aikaan luottamusta 
eri osapuolten välille, 
avoimuutta ja aitoa 
keskustelua. !

Uutispuuron hankesihteeri  
Nina Liedes keräsi nimiä 
lähiruoka-adressiin Ruoka- 
rallin aikana kesällä 2013.

Kuva: Pia Alatorvinen
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Maaseutuparvesta 
voimaa yksilöille
t e k s t i  Juha-Matti Markkola
Verkostoasiamies, Maaseutuverkostoyksikkö

sy k sy n  t u l l e n  muuttolintujen parvet lähtevät liik-
keelle. Linnut liitelevät yhtenä hallittuna joukkona halki 
taivaan. On ihmeellistä, miten parvi pystyy muuttamaan 
suuntaa niin sulavasti, ilman yhteentörmäyksiä.  Lintuparvessa on jotain 
taianomaista.  Sen liike näyttää tanssilta, joka seuraa musiikin tahteja. 
Tuntuu, että musiikkia johtaa yksi kapellimestari. Tutkijat ovat pyrki-
neet selvittämään, miten lintuparvi toimii. Miten satojen tai joskus tu-
hansien lintujen parvet pystyvät käyttäytymään niin sulavasti? 

Tutkijat ovat havainneet, että lintuparvissa ei ole yksiselitteistä 
johtajaa, vaan kuka tahansa voi saada liikkeen aikaan. Linnut seuraavat 
jatkuvasti viereisten lintujen toimintaa ja reagoivat muutoksiin salaman-
nopeasti. Tieto esimerkiksi uhkaavasta vaarasta kulkee näin tehokkaasti 
läpi parven. 

Yhdessä tekeminen tuo yksittäiselle linnulle paljon hyötyjä. Linnut 
ovat parvessa paremmassa suojassa kuin yksittäin. Parvessa lentäminen säästää 
lisäksi energiaa, ilmanvastus on pienempi. Linnut näyttävät myös suunnistavan 
paremmin parvessa kuin yksinään. Tutkijat ovat pohtineet, että parvi ehkä 
suuntaa kohti yksittäisten lintujen muuttosuuntien keskiarvoja tai parvea ohjaa 
ryhmän paras suunnistaja. 

Joka tapauksessa parvi tekee yksilöstä vahvemman.

l i n t u Pa rv e n  to i m i n n as ta  on paljon opittavaa myös maaseutuverkos-
totyössä. Verkostotyön tavoite on täsmälleen sama: tehdä yksilöistä vahvempia. 

”Verkostotyön tavoite 
on tehdä yksilöistä 
vahvempia, muodos-
taa maaseutuparvia.”!Kuluneella maaseudun kehittämisohjelmakau-

della 2007-2013 on haluttu tehdä maaseututoi-
mijoiden yhteistyöstä entistä tavoitteellisempaa, 
tehokkaampaa ja systemaattisempaa: muodostaa maaseutuparvia. 

Maaseutuverkosto on lähtökohdiltaan synnytetty ylhäältä alaspäin. Tehtävän-
anto tuli Euroopan komissiolta. Osana maaseudun kehittämisohjelmien toimeen-

Juha-Matti Markkola on 
valtakunnallisen maaseutu- 
verkoston verkostoasiamies.

Kuva: Markkolan kotialbumi 
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panoa komissio velvoitti 2007 kaikki jäsenmaat 
perustamaan kansalliset maaseutuverkostot. 
Tarkoitus oli hyvä: paremman yhteistyön ja 
tehokkaamman tiedonvaihdon kautta haluttiin  
lisää tuloksellisuutta maaseudun kehittämiseen.

Suomen maaseutuverkostotyössä toimijoiden parveen on haluttu lisää 
organisaatioita, sillä maaseutukysymykset eivät ole minkään pienen piirin 
puuhastelua. Maaseutu leikkaa yhteiskunnan niin vertikaalisesti kuin horison-
taalisestikin. Maaseudulle on kysyntää ja maaseutu kiinnostaa monipuolisesti 
eri toimijoita. Verkostotyössä on kannustettu etsimään uusia yhteistyökump-
paneita. Mitä kattavammin joukossa on hyviä suunnannäyttäjiä, sitä parem-
min suunnistus onnistuu eteenpäin. Jos toimijat eivät ole monipuolisesti 
mukana, saattaa suunnistus mennä vikaan.

to i n e n  tavo i t e  on ollut maaseutuverkoston dynamiikan parantaminen.  
Työn perustana on ollut saumattoman yhteistyön ja luottamuksen rakenta-
minen. Yhteistyön tekemiselle voi löytyä aina uusia muotoja ja tasoja. Tarvi-
taan myös tehokasta vilkuilua sivuille: missä mennään, mitä ympärillä tapah-
tuu ja mitä voidaan ottaa opiksi.  

Kansallinen maaseutuverkostoyksikkö on mahdollistanut ja koordinoinut 
tätä maaseututoimijoiden yhteistyön kehittämistä. Se ei ole pyrkinyt johta-
maan maaseutuverkostoa vaan innostamaan ja tukemaan alueiden työtä.   

tavo i t t e e l l i n e n  ja lu o va  alueellinen maaseutuverkosto on suuri 
voimavara. Tiukkenevat taloudelliset resurssit aiheuttavat kaikille organisaa-
tioille haasteita. Kun voimavarat alkavat yksin loppua, voi työhön saada lisää 
voimaa yhteistyön kautta.  Alueilla suhtautuminen yhteistyöhön on ollut 

”Mitä kattavammin 
joukossa on hyviä 
suunnannäyttäjiä,  
sitä paremmin  
suunnistus onnistuu 
eteenpäin.” !
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v i e s t i n n ä n  ro o l i  verkostoitumisessa on 
elintärkeä. Mitä nopeammin ja tehokkaammin tie-
to välittyy toimijalta toiselle, sitä nopeampi ja ket-
terämpi koko toimijajoukko on. Hyvä viestintä ot-
taa huomioon koko verkoston havainnot ja välittää 
ne tehokkaasti läpi koko toimijakentän. Näin tieto 
uusista mahdollisuuksista tai uhista välittyy koko 
verkoston jäsenille.

Maaseudun kehittämisessä viestinnän merkitys 
on huomattu yhä paremmin. Kuluneella ohjelma-
kaudella alueet ovat panostaneet viestintään 
Uutispuuron kaltaisten alueellisten viestintähank-

keiden kautta.  Vaikutukset on ollut helppo havaita. Alueellisen viestinnän 
tehostuminen ja monipuolistuminen on lisännyt toimijoiden välistä kanssakäy-
mistä ja yhteistyötä. Viestintähankkeet ovat olleet alueellinen liima.

u u s i  o h j e l m a k au s i  on kuin kevät. Se tuo tullessaan jälleen muuttolintujen 
parvet. Hyvänä tavoitteena on saada yhteistyö maaseudun hyväksi toimimaan 
kuin lintuparvi.  Maaseutuverkoston, jossa kuka tahansa voi saada positiivisen 
liikkeen aikaan, verkoston, joka hyödyntää kaikkien siihen osallistujien osaamista.

”Alueellisen viestinnän  
tehostuminen ja monipuolistu- 
minen on lisännyt toimijoiden  
välistä kanssakäymistä  
ja yhteistyötä.” !

hyvin erilaista. Joissakin maakunnissa ei ole nähty tarvetta maaseututoimijoiden 
yhteistyön kehittämiseen, kun taas toisissa maakunnissa on haaste otettu vastaan. 

Pohjois-Pohjanmaan maaseututoimijoiden verkoston, maaseutufoorumin 
rakentaminen on ollut valtakunnallisestikin ottaen uraauurtavaa työtä. Pohjois-
Pohjanmaan toimijat ovat ottaneet yhteistyön tekemisen tosissaan, mutta ei 
tosikkomaisesti. Mukana ovat niin hallintoviranomaiset, neuvontajärjestöt kuin 
kansalaistoimijatkin. Tavoitteet on asetettu korkealle ja alueella on hienosti ja 
systemaattisesti mietitty toimintatapoja ja yhteisiä tavoitteita. 
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Vaikuttaminen  
vaatii vahvaa viestintää
t e k s t i  Mikael Pentikäinen    

y h Dys va lta i n  P r e s i D e n t t i 
Bill Clinton vieraili Lontoossa touko-
kuussa 1997. Hän tuli tapaamaan liit-
tolaistaan ja ystäväänsä, vasta valittua 
Britannian pääministeriä Tony Blairia, 
joka oli pyytänyt esikuvaansa puhu-
maan kabinetilleen.

Blair kertoo tapahtumasta kirjassaan 
A Journey: ”Hän (Clinton) piti loistavan 
puheen käyttäen joitakin kampanjam-
me teemoja ja yhdisti niitä omiin koke- 
muksiinsa presidentin virassa. Muistan 
aina hänen viestinsä: Älkää unohtako: 
viestintä on 50 prosenttia informaatio-
ajan taistelusta. Sano se kerran, sano se 
toisen kerran ja jatka sen sanomista, ja 
kun olet lopettanut, tiedät, ettet ole 
sanonut sitä riittävästi.”

Clintonin viesti oli selvä: jos haluat me- 
nestyä informaatioajan politiikan kamp- 
pailuissa ja vaikuttamisessa, on osattava 
viestintä, ja sitä on tehtävä paljon.

Clintonin puheesta on 17 vuotta. Sii- 
nä ajassa viestintämaailma on perus-

teellisesti muuttunut. Tänään viestintä 
on informaatioajan taisteluista vielä 
enemmän kuin 50 prosenttia, koska 
median muutoksen ja sosiaalisen 
median kasvun myötä viestintävaikut-
tamiseen on paljon uusia kanavia ja 
välineitä.

Viestintä on myös entistä haasta-
vampaa ja arvaamattomampaa, koska 
sosiaalisen median myötä viestiin on 
entistä helpompi vastata ja sitä on 
vaivattomampi haastaa. Sosiaalinen 
media on antanut äänen monelle 
äänettömälle, tehnyt heistä vaikuttajia 
ja vaikeuttanut – aivan oikein – monen 
viestijän elämää.

Tänä päivänä kuka tahansa on media 
ja jokainen voi osallistua informaatio-
taisteluihin omilla välineillään perin- 
teisen journalismin ohi. Viestintä on 
läsnä kaikkialla koko ajan. Jokainen 
hetki on tässäkin mielessä luottamuk-
sen rakentamisen – ja menettämisen 
– mahdollisuus.

Kirjoittaja on 
viestintätoimiston  
neuvonantaja 
ja yrittäjä, joka 
on tehnyt pitkän 
uran lehtimiehenä 
ja yritysjohtajana.

”Viestintä on  
läsnä kaikkialla 
koko ajan.” !
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m i t e n  i n fo r m a at i oa ja n 
taisteluissa voi menestyä? Vaikutta-
van viestijän ensimmäinen tehtävä on 
miettiä oma perusviesti. Mitä haluan 
sanoa ja miksi? Viestintä ei voi onnis-
tua ilman kirkasta perusviestiä. Viestiä 
pitää hioa, ja joskus hartaasti.

Erittäin tärkeää on miettiä tavoite, 
jota ajaa. Jos se on epäselvä, viestikin 
jää hämäräksi. Kun näihin peruskysy-
myksiin on selvä vastaus, muihin tär- 

keisiin kysymyksiin 
– miten, kenelle, 
kuka ja milloin – on 
helpompi vastata.

Vahva perusviesti 
liittyy viestijän suu- 
rempaan tarinaan 

– siihen, mistä viesti kasvaa ja mitä se 
haluaa muuttaa.

Clintonin viesti jäi Blairin esikunnan 
mieleen, koska hän yhdisti siihen 
Blairin kampanjan teemat ja omat 
kokemuksensa. Hän liitti viestinsä 
isoon kuvaan ja kontekstiin.

Poliitikolla perusviesti voi kasvaa 
oman aatesuunnan kertomuksesta, 
kylävaikuttajalla oman kotiseudun 
historiasta ja elämän edellytyksistä ja 
yritysjohtajalla yrityksen ideasta.

Kun lehtimiehenä viestin lehden 
puolesta, tarina kasvoi usein sananva-

pauden ja lehdistön vallan vahdin 
tehtävän kautta.

On tärkeää, että viestistä kuuluu 
oma aito ääni ja se sopii sanojan 
suuhun, on itse mietitty eikä sellaista 
ammattikieltä, jota ymmärtävät vain 
asiaan vihkiytyneet.

k u n  v i e s t i  on kirkas, pitää miettiä, 
miten sen kertoo. Vaikuttajaviestin-
nässä pitää miettiä eri viestintälajien 
tasapaino.

Miten asiasta kannattaa viestiä, jotta 
saan tavoiteltuja tuloksia? Joskus asia 
hoituu, kun tavoittaa muutamat olen- 
naiset vaikuttajat. Keinojen kannalta 
kohderyhmä on tärkeä määritellä, 
koska eri tahot tavoittaa eri tavoin.

Joskus – nykymaailmassa yhä use- 
ammin – tarvitaan monipuolinen 
viestintätoimien sarja.  

Siihen voi liittyä vaikuttajatapaami-
sia, näkyvyyttä mediassa – esimerkiksi 
uutis- ja mielipidesivuilla eri näkökul-
mista, kuuntelevaa vuoropuhelua 
kasvotusten ja sosiaalisessa mediassa 
sekä vahvaa oman median, esimerkiksi 
kotisivujen ja videoiden, käyttämistä. 
Nykymaailma tarjoaa paljon keinoja, 
kun niitä vain osaa luovasti käyttää.

Vaikuttava viestijä seuraa tuloksia. 
Jokaisen toimenpiteen vaikutuksia 

pyritään arvioimaan, vaikka se ei ole 
aina helppoa.

m yÖs  k u k a  on tärkeä kysymys. 
Viestin vaikutus riippuu usein sen sa-
nojasta. Johtaja ei ole aina paras vies-
tijä, vaikka usein häntä tarvitaan.

Joskus paras viestijä on henkilö, 
johon päätös vaikuttaa. Kyläkoulun 
paras puolustaja voi olla lapsi, joka 
saattaa koulun sulkemisen vuoksi 
joutua pitkälle koulutaipaleelle.

Olennaista on myös ajoitus, joka on 
taidetta. Kriisiviestijät tietävät, että 
huono uutinen kannattaa ajoittaa ko- 
vaan uutispäivään, jolloin se saa vähän 
tilaa. Jos haluaa paljon kuuluvuutta, 
kannattaa valita hiljainen päivä.

Hyvä viestijä tietää, että kaikkea ei 
kannata sanoa heti, kun se mieleen 
tulee. Pitää miettiä sopiva ja tavoitteen 
kannalta tarkoituksenmukainen hetki. 
Joskus hiljaisuus on väkevin viesti.

j ot ta v i e s t i n tä  voi onnistua, 
tarvitaan luottamusta. Jos se puuttuu, 
viestistä ei välitetä. 

Luottamus on tunnetila, joka 
syntyy, kun kumppani – viestinnän 
kohde – voi luottaa viestijän integri-
teettiin, hyvään tahtoon, taitoihin, 
tuloksiin ja avoimuuteen.

Luottamuksen rakentajan ensimmäi-
nen askel on tuntea itsensä. Pitää tie-
tää, mistä tulee ja mitä haluaa, ja mik-
si. Pitää luottaa itseensä ja asiaansa, 
ja elää opetuksen mukaisesti. ”Minun 
elämäni on minun sanomani”, Mahat-
ma Gandhi opetti.

Toiseksi täytyy olla herkkyyttä 
kuunnella. Vaikuttava viestintä on 
vuoropuhelua. Tehokas viestintä ei ole 
yksipuolista vaan siinä eri tahot ko- 
kevat olevansa mukana osapuolina.  
Kuulluksi 
tulemisen 
kokemus on 
erittäin vah- 
va vaikuttamisen väline.

Kolmanneksi pitää puhua suoraan. 
On sanottava, mitä ajattelee, mutta ei 
hyökäten, vaan nätisti ja nöyrästi – ym-
märtäen, että jokainen kuulee eri taval- 
la oman historiansa kautta. Väkevintä 
puhetta on rehellisyys arjessa.

Neljänneksi pitää arvostaa. Jos 
kumppani ei koe, että häntä arvoste-
taan, viestin vaikutus voi olla päinvas-
tainen kuin tavoiteltu. Arvostusta 
kokeva kuuntelee muita herkemmin.

Kun sanat ja teot ovat samasta puus-
ta, viestintä on kuuntelevaa, suoraa ja 
arvostavaa, sillä on voimaa voittaa 
informaatioajan taisteluita.

”Viestintä ei voi 
onnistua ilman 
kirkasta perus-
viestiä.” !

”Väkevintä puhetta  
on rehellisyys arjessa.”!
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Kenen unelmista  
maaseudun imago on tehty?
t e k s t i  Tuukka Temonen     

v i i m e  v u os i n a  maaseutu on ollut 
näkyvästi esillä eri tiedotusvälineissä, 
aikakauslehdissä ja TV-ohjelmissa. Mil-
loin on pelastettu Puumalaa tai etsitty 
peräkammarin pojille morsiamia. Kes-
kustelu on käynyt kuumana slow-lifen, 
yhteisöllisyyden ja jopa kantrimusiikin 
ympärillä.

Maaseudun imago on tällä hetkellä 
parempi kuin koskaan. Maaseutu ei 
olekaan enää junttien territorio vaan 
oikeasti houkutteleva mahdollisuus. 
Auttaako esillä oleva mielikuva kuiten-
kaan maaseutua vai onko imago vain 
unelmia janoaville mediankuluttajille 
suunnattua harmitonta ajanvietettä?

Harvemmin tulee ajateltua, että maa- 
seudun imago on todellisuudessa urbaa- 
nissa ajansykkeessä elävien kaupunki-
laisten luoma. Toki monen maaseudusta 
romanttisesti kirjoittavan juuret juontu- 
vat pikkukyliin ympäri Suomea, mutta 
niinhän meidän kaikkien. Kaupunki-
laistumisesta kun on niin vähän aikaa.  
Ajat kuitenkin muuttuvat, ja jo monelta 

90-luvun lopussa syntyneeltä puuttuu 
kokemukset mummonmökistä ja sauna- 
laiturista. Heidän mummonsa ovat suu- 
ria ikäluokkia, parhaassa iässä golfosak-
keineen ja maailmanympärimatkoineen. 
Karrikoidusti maaseudun imagon on 
luonut joku kansainvälisen TV-formaa-
tin haltija tai mainostoimiston 25-vuoti-
as ”jäbäleisson”, joka ei edes erota 
lammasta vuohesta.

kos k a m a as e u D u n  nykyinen ima-
go on syntynyt kaupungissa, on maalais-
pitäjien päällikköjen vaikea päästä siihen 
käsiksi. Maaseudulla on hyvin vaikea 
ymmärtää, että Kiinassa rottingista 
valmistetut koriste-esineet ja kaunii-
siin merinovillavaatteisiin pukeutuneet 
huippumallit ovat se maaseutu, jonka 
kaupunkilainen olettaa löytävänsä kehä 
kolmosen toiselta puolen. 

Maaseutu ei ole vapaussodasta trau- 
moja kärsivä kuntapoliitikko tai edes se 
kaikkien landejen rakastama kaavoitus-
toimikunta. Maalaiset määrittelevät 

Kirjoittaja on Iitissä maatilalla asuva ohjaaja, joka on  
tehnyt muun muassa lifestyle-ohjelmaa Olgan kotona ja 
kesällä 2013 Youtube-hitiksi nousseen Böndeboogie-videon.

”Todellisuudessa maaseu-
dun imago on urbaanissa 
ajansykkeessä elävien 
kaupunkilaisten luoma.”!
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itsensä aina tilallisiin tai kuntakeskuk-
sissa asuviin. Maaseutua kehitetään aina 
kuntakeskuksissa, sillä maajussit ovat 
järjestäneet omien peltojensa ja 
navettojensa kehittämisen Euroopan 
unionille. Tokihan voidaan sanoa, että 
”ei myö sitä EU:ta tänne oltais haluttun-
na”, mutta samaa se valtion rahoittama 
aluetukikin on. Se on valtion tulonsiir-
toa maanviljelijöille, jota voidaan verrata 
yritystukiin. Ei sillä sikatilalla ole mitään 
tekemistä maaseudun imagon kanssa. Ja 
eikö niissä ole koko ajan jotain ongelmia, 
jos on uutisiin yhtään uskominen? 

Maaseutu halu- 
aakin määritellä 
itsensä aina toi- 
mivien lähipalve-
lujen kuntakes-
kuksiksi.

k au P u n k i l a i s e t i h m i s e t  ovat 
tottuneet kulkemaan pitkiäkin välimat-
koja työn, harrasteiden tai palvelujen ta-
kia. Vain maaseudun asukkaat olettavat, 
että kaiken pitäisi olla lähellä.

Kuntakeskuksia kehitetäänkin tiiviik- 
si hyvin toimiviksi kokonaisuuksiksi, 
joissa palvelut ovat lähellä. Puhutaan 
kaupunkimaisista kuntakeskuksista. 
Tämä logiikka varmasti juontaa siitä 
70-luvulla tunnetusta häpeän aikakau-
desta, jossa maalaisuus koettiin jotenkin 
jälkeenjääneeksi. Tuolloin Oilonin asia- 

mies kiersi mummonmökit kaupaten 
öljyvastuksia kakluuneihin ja käynnin 
jälkeen toitotettiin isännän ja emännän 
suulla, että öljylämmitys on oikein. 
Askosta tai Iskusta hankittiin samalla 
lastulevyvuoraus pinkopahvien ja hirsi- 
seinien tilalle ja sinnekös sitä maajussin 
oli hyvä pellolta tulla, ”moterniin ko- 
tiin”. Se maaseutu, joka ei halunnut 
lähteä kaupunkiin työn perässä, halusi 
hävittää juurensa ja ryhtyi näyttelemään 
olevansa mukana kehityksessä. 

Sama häpeäntunne juurista jatkuu 
edelleen useissa kunnanvaltuustoissa. 
Tämä ei tietenkään ole ihme, sillä 
70-luvun kaksikymppiset ovat niitä ny- 
kyisiä  kuusikymppisiä, jotka niin san- 
koin joukoin märehtivät kampaviineri-
kokouksissa. Tosin kuntaleikkuri on 
viineripöytiin iskenyt jo edellisessä la- 
massa, mutta kunnanvaltuuston puheen- 
johtaja jaksaa uskoa uuden tehtaan 
tuovan verorahoja sen määrin, että 
viinerit palautetaan pian kokoustauoille. 
Jos 70- ja 80-luvun taitteen poliitikot 
olisivat ymmärtäneet säilyttää puutalo-
rakentamisen, kylämäiset rönsyilevät 
kuntakeskuksensa ja vanhan ajan mei- 
ningin, olisi maaseutu nyt huomattavas-
ti houkuttelevampi.

Ei ole mitään logiikkaa olettaa, että 
Mellunmäestä haluttaisiin muuttaa 
kerrostalokolmioon jonnekin Elimäelle. 
Jos joku todella muuttaa ilman sukusi-

teitä Elimäen keskustaan, silloin täytyy 
paikkakunnalta löytyä joku unelmapalk-
kainen työ, jota ei ole osattu ohjata 
jonkun valtuutetun tyttärentyttärelle. 

o n  sa n o m at ta k i n  selvää, että 
kaupunkilaisen mielikuva maalla asumi-
sesta on romanttinen. Glorian kodissa 
ei koskaan ole artikkelia jäätyneistä put-
kista ja päiväkausia kestävästä sähkö-
katkoksesta. Toisaalta ei unelmissa ole 
myöskään metrolakkoja tai taloyhtiön 
hallituksen kokouksiakaan.

Mitä enemmän maaseutu näyttää ja 
tuntuu maalta, sitä houkuttelevammak-
si se kaupunkilaiselle tulee. Maaseudulta 
haetaan luontoa, turvallisuutta, yhteisöl- 
lisyyttä ja ennen kaikkea tilaa. 

Maaseudulla asunnot ovat halvempia 
ja isompia. Isommat huoneet ja isompi 
piha Kallion yksiön hinnalla on mille 
tahansa pääkaupunkiseudulla työsken-
televälle houkutteleva vaihtoehto. Maa- 
seudulle muuton edellytyksiä ovat kui- 
tenkin hyvät tietoverkkoyhteydet, pe- 
rinteiset tiet ja hyvät koulut.

Kaupunkilaiselle kyläkoulu ei mer- 
kitse mitään. Kaupungissa kaikki on 
muutenkin isoa, joten koulun sisällöllä 
on huomattavasti enemmän merkitystä 
kuin koolla. Nyt lapset halutaan kasvat- 
taa sosiaalisiksi maailmankansalaisiksi 
ja sitä ajatusta ei neljän oppilaan vuosi- 
luokka kyläkoulussa tue. 

Kaupunkilainen tuo mukanaan maa-
seudulle oman yhteisöllisyytensä. Sitä 
on laaja kaveripiiri ja aktiivinen elämä. 
Maaseudun tulisikin kehittää kylätoi-
mikuntia ja muita pienempiä yhteisöjä. 
Mitä pienempää ja ihmisläheisempää 
tekemistä, sitä onnellisempia asukkaat 
ovat.

i t s e  u s ko n , että kuntaliitosten 
myötä kotiseutuidentiteetti vahvistuu 
entisestään. Silloin näistä haja-asutus-
alueista tulee 
houkuttelevia 
pieniä yhtei-
söjä, jotka 
ovat aktiivisia 
keskenään ja 
sykkivät muun 
maailman mu-
kana. Mitä pi-
dempään puoluepolitiikkavetoinen kun-
takenttä saa rellestää, sitä pidempään 
kestää, että nykymaaseutu muuttuu 
konkreettisesti houkuttelevaksi. 

Nyt kun unelmien maaseutuidyllit 
näyttävät riiteleviltä lähiöalueita, on 
maaseudun unelma tavoittamattomissa. 
Kaupunkilaiset ovat luoneet mallin 
unelmien maaseudusta ja meidän maa- 
laisten tulisi vastata tähän unelmaan, 
ennen kuin on liian myöhäistä. Eli nyt 
pojat rottinkiostoksille ja kielikurssille, 
kohta koko maailma on maalla.

” Mitä enemmän 
maaseutu näyttää ja 
tuntuu maalta, sitä 
houkuttelevammaksi 
se kaupunkilaiselle 
tulee.”

”Vain maaseudun 
asukkaat olettavat, 
että kaiken pitäisi 
olla lähellä.”! !
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Miten tavoitat 
minut? 

Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro-hanke on 
tehnyt työtä saattaakseen pohjoispohjanmaalaiset 
kaikilla tasoilla maaseutuasioiden kanssa yhteen. 
Päättäjille on haluttu antaa monipuolista tietoa 
maakuntamme maaseudun yrityselämästä, maa-
taloudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Eri paikka-
kunnilla on tartuttu niille tärkeisiin asioihin ja 
tuotu niitä julkiseen keskusteluun. Maakunnan 
toimijoita on tuotu yhteen ratkomaan ongelmia 
yhdessä. Suuri yleisö on saanut osansa maaseutu-
asioista retkillä, isoissa tapahtumissa ja mediayh-
teistyön avulla.

Seuraavassa kerromme, millaisia kohtaamisia 
Pohjois-Pohjanmaalla on järjestetty ja miten ne 
ovat toimineet. Myös osallistujat tuovat esiin 
oman näkökulmansa. 

Kansanedustajat:
AAmukAhvit, mAAseutugAAlA

Kuntapäättäjät: 
PAikAlliset mAAseutuPArlAmentit, 
suorA tiedottAminen

1.  Päättäjät



1 .  Päättäjät > aamukahvit

Aamukahvit

K utsuimme kaikki vaalipiirin kansanedustajat pa-
ri kertaa vuodessa aamukahveille. Eduskunnas-
sa istuntoa ei ole tavallisesti maanantaina, joka 

on siis hyvä päivä järjestää menoja maakunnassa. 

Oulun vaalipiirin kansanedustajat tavoitimme keskitetysti yhden kulloinkin  
menokalenterista vastaavan kansanedustajan avustajan kanssa. Sovimme päivän 
avustajan kanssa ja toimitimme ohjelman noin kuukautta ennen kansanedusta-
jille sähköpostilla. Aamukahveille osallistui 4–6 kansanedustajaa kerrallaan ja 
kahveilla kävi edustajia kaikista puolueista.

Aiheet aamukahveille valikoitiin niiden ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden pe-
rusteella. Aiheet olivat myös sellaisia, joihin kansanedustajilla on vaikutusmahdol-
lisuuksia, ja tieto ja kontaktit olivat heille siten hyödyllisiä. Taustatyön tekeminen 
ja keskustelut ja yhteistyö kentällä olevien asiantuntijoiden kanssa takasivat, että 
saimme tilaisuuksiin uusinta tietoa aiheesta ja kiinnostavia tekijöitä kertomaan 
työstään. Hyvin suunniteltu sisältö houkutteli kiireiset kansanedustajat osallistu-
maan aamukahveille useaankin kertaan. Edustajat ehdottivat myös itse seuraavien 
kertojen tapaamisten aiheita.

Aamukahveilla keskusteltiin muun muassa Leader-toiminnasta, maaseudun mik-
royrittäjyydestä, nuorten yrittäjien näkemyksestä maataloudesta ja siihen liitty-
västä toiminnasta ja biotaloudesta. Tapaamisessa oli aina paikalla alan asiantun-
tija sekä ruohonjuuritason toimija. Esimerkiksi yhdessä tapaamisessa mukana oli 
kaksi yrittäjää maaseudulta, joiden toiminta ei sovi perinteisiin yrittäjämalleihin 
sekä mikroyrittäjyyden tutkija Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutista.

Aikataulu pidettiin napakkana. Puolentoista tunnin tilaisuuden alussa asiantun-
tijamme ja yrittäjämme saivat kahvittelun lomassa jokainen noin kymmenen mi-

nuutin vapaamuotoisen puheenvuoron. Seuraava 
tunti jätettiin vapaalle keskustelulle ja kysymyksille. 
Kansanedustajat saivat materiaalipaketit tapaami-
sen aiheista mukaansa, jotta he saattoivat myöhem-
min palata aiheisiin tarkemmin ja kysyä lisätietoja.

Tavoitteena oli lisätä kansanedustajien tietoa ajan-
kohtaisesta maaseudun kysymyksestä tai ongel-
masta. Kuten aina, näkökulmia aiheisiin on useita, 
eikä tapaamisten tarkoituksena ollut taivutella 
kansanedustajia jonkin tietyn kannan puolelle tai 
vaatia johonkin asiaan lisää rahaa. Tarjolla oli tut-
kittua ja monipuolista tietoa, jota kansanedustajat 
saivat käyttää mielipiteenmuodostuksensa ja pää-
töksentekonsa tukena.

Suora tulos tapaamisista oli kansanedustajan ko-
lumninaihe sekä yksi kirjallinen kysymys hallituk-
selle. Muihin vaikutuksiin voidaan laskea yrittäjien 
ja yhteisöjen saamat suorat kontaktit päättäjiin ja 
rohkaisu kertoa toiminnasta jatkossakin suoraan 
kansanedustajille.

•	Valitse aihe sen mer-
kittävyyden, uutuuden 
tai ajankohtaisuuden 
perusteella.

•	Ota mukaan monipuo-
lisesti asiantuntijoita ja 
tekijöitä.

•	Suunnittele napakka 
aikataulu mutta vapaa-
muotoinen tilaisuus.

•	Luota päättäjän omaan  
harkintaan tuputtami-
sen sijaan.

Tee näin: !

Kansanedustaja Mirja Vehkaperä (kesk.) osallistui 
aamukahveille, joiden aiheina oli nuoret maatalous-
yrittäjät, maaseudun mikroyrittäjät ja bioenergia. 
Bioenergia-tapaamisessa mukana oli myös utajärveläi-
nen yrittäjä Jukka Piirala, Bio-JJJJ:sta. Vehkaperä ja 
Piirala kertovat seuraavassa itse, millaisina he tapaami-
set kokivat.

Kansanedustajien 
aamukahveilla kävi 
edustajia kaikista 
puolueista. !

t e k s t i  Pia Alatorvinen
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Kansanedustaja haluaa 
ruohonjuuritasolle
t e k s t i  Katariina Vuori   

k a n sa n e D u s ta ja  Mirja Vehkaperä (kesk.) osallistui nuorten maatalous-
yrittäjien, maaseudun mikroyritysten ja bioenergian aiheita käsitelleille Uutis-
puuron aamukahveille. Erityisesti hänelle on jäänyt näistä mieleen nuorten maa-
talousyrittäjien into ja ylpeys omaa työtä kohtaan.

“He olivat vasta aloittaneet toimintansa. Olisi hienoa tavata heidät vielä 
uudelleen ja kuulla, miten he ovat menestyneet, millaisia huolia heillä on, miten 
he ovat kohdanneet lupa-asiat ja byrokratian työssään”, Vehkaperä sanoo.

Kansanedustajana Vehkaperä saa lukuisia yhteydenottoja ja kutsuja tilaisuuk-
siin. Yleensä yhteydenotot tulevat etujärjestöiltä, yrityksiltä ja yhdistyksiltä. 
Ruokatuotannosta kutsuja tulee muihin yhteydenottoihin verrattuna vähemmän.

Kansanedustaja ottaa innokkaimmin vastaan tilaisuudet päästä tutustumaan  
maatalouden, yrittäjyyden ja ruokatuotannon ruohonjuuritasolle, lähelle tuottajaa 
ja tekijää.

“Minut saa parhaiten liikkeelle esimerkiksi kutsu tilakäynnille. Haluan isojen 
tekstiliitteiden sijasta nähdä ja kuulla, mitä se oikeasti on. Toivon kansalaisilta ja 
tuottajilta myös suoraa palautetta siitä, mitä arki heille on.”

Vehkaperä korostaa, etteivät kansanedustajat voi hallita kaikkia asioita. 
Tuotannon alkupään tunteminen on tärkeää, jotta päätökset voi kohdistaa 
konkreettisen tekemisen kannalta oikein.

h au k i P u ta a l a i s e n  k a l as ta ja P e r h e e n  kasvattina Vehkaperä ker-
too peilaavansa työssään aina asioita maaseudun kannalta, olivatpa kyseessä sit-
ten tiehankkeet, laajakaistayhteydet, joukkoliikenne tai yrittäjyyden tukeminen. 
Hän harmittelee, ettei nyky-yhteiskunnassa osata arvostaa maaseutua ja siellä 

”Toivon kansalaisilta 
ja tuottajilta suoraa 
palautetta siitä, mitä 
tilan arki heille on.”!

1 .  Päättäjät > aamukahvit
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tehtävää työtä riittävästi. Muutaman vuoden ajan vallinnut lähi- ja luomuruoka-
trendi kuitenkin antaa toivoa maaseudun nousulle ja uusien, innokkaiden maa-
seutuyrittäjien tulemiselle.

“Ruoka, vesi ja energia, näiden asioiden ympärillä tullaan tulevaisuudessa 
pyörimään nykyistä enemmän ja silloin katseet kääntyvät maaseudulle.”

Vehkaperä toivoo, että ruoka-aitan lisäksi maaseudussa nähtäisiin nykyistä 
paremmin myös matkailullista ja asumisviihtyvyyteen liittyvää potentiaalia.
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Kotimainen biokaasu jää 
lobbaajien jalkoihin
t e k s t i  Katariina Vuori    

u ta jä rv e l ä i n e n  n u r m i k e n t tä  lainehtii bioenergiayrittäjä Jukka Pii-
ralan ympärillä. Siinä olisi vihreää energiaa yhden omakotitalon vuosilämmityk-
sen verran tai autolle 40 000 kilometriä menomehua. Sen verran energiaa irtoaa 
nurmihehtaarista.

Piiralan ja Jaakko Laitisen yritys Bio-JJJJ Oy on työstänyt jo useamman 
vuoden ajan biokaasulaitoksia, jotka voisivat hyödyntää esimerkiksi maatalousjät-
teitä paremmin kuin mihin tämänhetkiset tuottajat pystyvät. Tällä hetkellä 
biokaasua tuotetaan pääasiassa kosteista jätteistä ja lietelannasta. Bio-JJJJ Oy on 
tehnyt tuotekehittelyä kuivajätteen hyödyntämiseen.

“Tällä hetkellä kehittelyn alla on erityisesti syöttölinja. Juuresten ja varsinkin 
sipulinkuorien syöttäminen vaatii omanlaisen systeemin”, Piirala selittää.

Yrityksellä on jo prototyyppi ja useampia asiakkaita Etelä-Suomessa. 

P i i r a l a h a av e i l e e  puhtaasta bioenergiaketjusta, jonka tuotannon alku-
päässä olisi pienempiä maatilayksiköitä, joista biokaasu johdetaan mobiilisti 
suuryksikköön. Laitoksessa käytettäisiin hyväksi maatilatoimijoiden kasvi- ja 
eläinperäiset jätteet, suuriin laitoksiin tulisi jätettä myös esimerkiksi kaupoista. 
Piirala laskeskelee, että puolen miljoonan euron investointi riittäisi toimivan ket-
jun rakentamiseen.

“Tuolla rahalla saataisiin nopeasti pystyyn tuotantoketju, jolla lämmitettäisiin 
miljoona omakotitaloa ja luotaisiin kymmeniä tuhansia pitkäaikaisia työpaikkoja 
eri puolille Suomea. Ydinvoimalat voisi siinä tilanteessa unohtaa.”

Piiralan mukaan nurmiviljely elvyttäisi maaseudun autioitumista ja edistäisi 
tyhjilleen jääneiden peltojen hyötykäyttöä.

1 .  Päättäjät > aamukahvit

Jukka Piirala  
haaveilee puhtaasta 
bioenergiaketjusta.!
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Kuvat: Pia Alatorvinen 

“Koko ajan päättäjät puhuvat vain puuenergiasta. Nurmi kasvaa 
monta kertaa nopeammin ja jopa pienetkin peltoalueet voidaan 
hyödyntää nurmiviljelyyn”, Piirala toteaa. Tällä hetkellä Suo-
messa olisi puolesta miljoonasta miljoonaan hehtaariin vapaata 
peltoalaa nurmiviljelyyn.

P i i r a l a ko k e e , että kotimaisen puhtaan ja 
uusiutuvan energian rattaissa kapulana ovat päät-
täjät ja lobbaajat.

“Esimerkiksi Venäjältä tuotavasta sähköstä on 
tehty sopimukset jo 50 vuotta sitten. Kansanedus-
tajat ovat jämähtäneet kuuntelemaan vain isojen 
yritysten lobbaajia. 70 prosenttia tämän maan 
sähköstä tuodaan ulkomailta, kun sama raha voisi 
jäädä Suomeen. Energiapäätökset pitäisi uudistaa ajan tasalle ja 
hajauttaa, ottaa käyttöön kotimaiset bioraaka-aineet.”

P i i r a l a e s i t t e l i  yrityksensä päättäjille Uutispuuron jär-
jestämillä kansanedustajien aamukahveilla.

“Kyllähän siellä nyökyteltiin, aiottiin ottaa asia esitettäväksi 
ja luvattiin kutsua valiokuntaan. Olisi pitänyt ottaa päättäjien 
nimet ja lupaukset paperille”, edelleen kutsua odottava Piirala 
hymähtää ja jatkaa, ettei pienillä yrityksillä ole pääsyä kansan-
edustajien puheille. Aamukahvien tapaista toimintaa hän pitää 
hyvänä, kunhan se olisi jatkuvampaa.

Koska Piiralan kokemuksen mukaan päättäjien päät käänty-
vät vain isolla rahalla lobatessa, seuraa hän mielenkiinnolla 
viimeaikaisia Venäjän toimien vaikutuksia. Spekuloinnit 
energiapakotteista saattaisivat olla se kriisitila, joka Piiralan 
mielestä herättäisi päättäjät kiinnostumaan Utajärven nurmi-
paaleistakin.

”Koko ajan päättäjät 
puhuvat vain puu-
energiasta. Nurmi 
kasvaa monta kertaa 
nopeammin.” !
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•	Tee ehdokasasettelulle, voit-
tajien valinnoille ja juhlien 
lipunmyynnille ja tiedotuk-
selle selkeä aikataulu.

•	Kutsu mukaan niin valta-
kunnallisia kuin ruohon- 
juuritason tekijöitäkin,  
älä unohda lähettää kutsua  
uusillekin tahoille, näin  
juhlissa voi syntyä tuoreita  
yhteyksiä.

•	Kokoa maaseutugaalan pal-
kintoluokkia ja ehdokkaita 
valitsevaan raatiin tärkeitä 
yhteistyökumppaneita eri 
organisaatioista. Yhteistyö 
paranee ja gaalan painoarvo 
kasvaa.

•	Ota median edustaja mu-
kaan raatiin, uutiskynnyk-
sen ylitys helpottuu.

•	Etsikää maantieteellisesti ja 
sisällöltään erilaisia ehdok-
kaita, jotta koko kirjo tulee 
esille.

•	Ohjelman on hyvä olla suju-
va, korkeatasoinen ja haus-
kakin muttei liian pitkä.

•	Panosta osaavaan juonta-
jaan, jotta yleisö viihtyy.

Tee näin: !
Maaseutugaala

A ina kannattaa juhlia! Gaalassa nautitaan hyvästä ruoasta, hauskasta 
ohjelmasta ja kiinnostavasta seurasta, mutta juhlimisella on myös pal-
jon viestinnällisiä ulottuvuuksia. 

Valtakunnallinen hyviä käytäntöjä esille nostava maaseutugaala järjestettiin en- 
simmäisen kerran vuonna 2010. Pohjois-Pohjanmaalla maakunnallinen gaala jär- 
jestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Maaseudun Sivistysliitto on ollut 
päävastuussa Pohjois-Pohjanmaan gaalan järjestämisestä vuosina 2011 ja 2013.

Maaseutugaalan tavoitteena Pohjois-Pohjanmaalla 
on ollut nostaa maaseudun imagoa ja itsetuntoa sekä 
tuoda esille hyviä hanke-esimerkkejä, joiden taustalla 
on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja 
Euroopan unionin maaseuturahasto. Ehdokkaiden toi-
mintaa on tuettu tavalla tai toisella julkisella rahoituk-
sella yritysten tai yhteisöjen hanketuin Leader-ryhmis-
tä tai Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

Gaalalla ja siihen liittyvällä kilpailulla oli hyvien käytäntöjen levittämisen li-
säksi kolmenlaisia tehtäviä. Ensinnäkin kilpailuehdokkaita etsittiin raadin 
lisäksi myös yleisöehdotusten perusteella. Kilpailu, valitut ehdokkaat ennen 
gaalaa ja voittajat gaalan jälkeen saivat hyvin huomiota mediassa. Näin suuri 
yleisö kuuli maaseudun onnistumisista ja myös kehittämisohjelman tarjoamis-
ta mahdollisuuksista kiinnostavalla ja helposti lähestyttävällä tavalla henkilöi-
den ja tarinoiden kautta.

Toiseksi gaalaan kutsuttiin ja siihen osallistui valtakunnan ja kuntien päättäjiä, 
joille on tärkeää kuulla hyviä esimerkkejä ja konkreettisia tuloksia verorahoilla 

tehtävästä maaseudun kehittämistyös-
tä. Yksi tapa saada kansanedustajia yli 
puoluerajojen osallistumaan gaalaan, on 
pyytää heitä jakamaan palkintoja tai pi-
tämään juhlapuhe tilaisuudessa.

Kolmanneksi maaseutugaalassa halut-
tiin myös nostaa maaseudun ihmisten 
omanarvontuntoa, luoda yhteisöllisyyt-
tä ja maaseudun me-henkeä sekä kutsua 
maaseudun kehittämisen pariin uusia-
kin tahoja houkuttelevalla tavalla. Tähän 
päästiin pyytämällä finalistien valinta-
raatiin jäseniä perinteisten maaseudun 
kehittäjien ulkopuolelta, esimerkiksi me-
diaa ja yrittäjäjärjestö.

Maaseutugaalassa lähiruoka on luonnol-
lisesti tärkeää illallisella. Tämän ja järjes-
telyissä mukana olleiden yhteistyökump-
paneiden suhteiden kautta vuoden 2013 
gaalalle saatiin sponsoreita. Sponsorit 
saivat näkyvyyttä gaalan materiaaleissa 
ja gaalan alussa verkostoitumistilaisuu-
dessa. Paikkaa valittaessa yhtenä kri-
teerinä oli lähiruoan käyttö illallisessa. 
Joustava yhteistyö ja etukäteissuunnit-
telu keittiön kanssa tekivät illasta onnis-
tuneen ja viimeistellyn.

Illan ohjelmaksi suunniteltiin sopivan 
lyhyitä juhlapuheita, iloista juhlahumua 

Maaseutugaalan 
tavoitteena on nostaa 
maaseudun imagoa ja 
itsetuntoa sekä tuoda 
esille hyviä hanke-
esimerkkejä. !

t e k s t i  Pia Alatorvinen

1 .  Päättäjät > maaseutugaala
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palkintojen jaossa ja hauskaa maaseutu-
henkistä ilottelua tanssin, musiikin tai 
sketsien muodossa. Juhlatunnelmaa piti 
yllä ohjelman sisällön sopiva vaihtelu, su-
juva eteenpäinmeno, missä juontajalla ja 
etukäteen mietityllä rytmillä ja aikatau-
lutuksella oli merkittävä rooli ja tiedossa 
oleva päättymisaika. Vapaaseen verkostoi-
tumiseen ja illanviettoon vaikka pikkutun-
neille sai jäädä niin moni kuin halusi, mut-
ta gaalaan osallistuminen ei kuitenkaan 
vaatinut yömyöhäistä reissua.

Sekä yhteistyökumppaneiden että median 
tiedotus gaalajärjestelyjen etenemisestä 
sekä voittajista ja perusteluista toi gaalan 
aiheet ja maaseutuasiat suuremman jou-
kon tietoon kuin niiden sadan, jotka gaa-
lassa paikalla olivat.

Vuonna 2013 maaseutugaalassa juhlivat 
oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurai-
nen (sd.) ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien 
puheenjohtaja Lauri Mikkonen. Tuppuraisel-
ta ja Mikkoselta kysyttiin, millaisia muistoja 
gaalasta jäi ja mitä hyötyä osallistumisesta 
heille oli. 

Juhlimisella  
on  paljon  
viestinnällisiä  
ulottuvuuksia.!

Kuvat: Pia Alatorvinen 
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Lähiruuan lähettiläs
t e k s t i  Kati Valjus   

Maaseutuun liittyy nyt eneMMän draivia 
kuin ehkä vuosikyMMeniin. kiireiselle kan-
sanedustajalle parasta polttoainetta on 
puhdas ravinto.

k a n sa n e D u s ta ja Tytti Tuppuraisen perheessä syödään 
joka päivä puhtaista raaka-aineista valmistettu lämmin ruoka.

”Koko perhe syö yhdessä aina, kun se vain on aikataulujen 
puitteissa mahdollista. Ruokapöytään istuminen on tärkeä 
hetki arjessa. Ruuan laadulla on väliä: sen alkuperä ja puhtaus 
ovat minulle ensiarvoisen tärkeitä.”

Niin myös yhä useammalle suomalaiselle. Tuppurainen on 
huomannut, että erityisesti nuoret ovat valveutuneita ruuan 
alkuperän suhteen. Se lupaa hyvää, sillä se tarkoittaa, että 
suomalaisella maaseudulla tuotetaan yhä enemmän sellaista 
ruokaa, jota suomalaiset haluavat syödä: eettisesti tuotettua ja 
puhdasta.

”Lähiruoka-ajattelu kuuluu ja näkyy jo ihmisten puheissa ja 
teoissa. Meidän täytyy vielä kehittää uusia systeemejä, jotka 
tekevät lähiruuan käytön paremmin mahdollliseksi myös 
esimerkiksi kouluissa.”

t u P P u r a i s e n  s u k uj u u r e t  ovat maalta, Kiimingistä ja Utajärveltä. Iso-
vanhemmat olivat torikauppiaita, joten suomalainen ruoka oli Tuppuraisen per-
heessä itsestäänselvyys.

”Lähiruoka-ajattelu 
kuuluu ja näkyy jo 
ihmisten puheissa  
ja teoissa.” !

1 .  Päättäjät > maaseutugaala
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”Herkkuani lapsena olivat puolukat, joista kyllä 
edelleen pidän. Äiti laittoi puolukota viiliin, mut-
ta jo pienenä aloin vaatia puolukkani raakana”, 
Tuppurainen nauraa.
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Nykyisessä työssään kansanedustaja on 
pannut ilolla merkille, että vastakkain-
asettelu, jota maaseudun ja kaupungin 
välillä nähtiin ehkä vielä kymmenen vuot-
ta sitten, alkaa olla historiaa.

”Olen maa- ja metsätalousvaliokunnan 
jäsen, joten maaseudun asiat ovat hyvin 
keskeisiä työssäni. Valiokunnan kokouksissa kuulemme maaseudun kuulumisia 
monelta kantilta ja lisäksi meillä on infotilaisuuksia eri aihepiireistä. Maaseutu on 
meille suomalaisille myönteinen voimavara ja maaseutuun liittyy nyt enemmän 
draivia kuin ehkä vuosikymmeniin.”

Pohjoisen Suomen asioita ajaessaan Tuppurainen törmää usein siihen, miten eri 
tavalla elinkeinot näyttäytyvät eri alueilla. Monilla alueilla on oma päätuotteensa. 
”Pohjois-Suomessa on esimerkiksi paljon maitotiloja ja meijereitä, ja onhan meillä 
myös tyrnäväläinen peruna, joka on muuten mielestäni maailman parasta pottua.”

k u n  P u h u ta a n  maaseudusta, ei voida olla puhumatta EU:sta. ”Maaseutu-
politiikka on osa EU:n yhteisöpolitiikkaa. Pitää muistaa, että EU ei ole mikään 
meistä irrallinen määräysten antaja, vaan EU-asiat ovat mitä suuremmassa mää-
rin meidän omia asioitamme. Osa kansanedustajien työstä on juuri vaikuttamis-
ta EU:n suuntaan. Meidän pitää viestiä olosuhteistamme täällä, jotta ne osataan 
ottaa huomioon, kun päätöksiä tehdään”, Tuppurainen alleviivaa.

t u l e va i s u u D e n  m a as e u t u  tarvitsee yritteliäitä ja erilaisia käytännön 
taitoja hallitsevia ihmisiä. ”Toimin Suomen 4H-liiton puheenjohtajana ja saan  

sitäkin kautta paljon infoa erityisesti maaseudun nuorison elämään liittyen. 4H 
on vuosikymmenien ajan järjestänyt monipuolista maaseudun elämänmuotoja ja 
maaseudun ammateissa tarvittavia taitoja tukevaa kilpailutoimintaa. 4H-toimin-
nan kautta nuoret oppivat monipuolisesti näitä käytännön taitoja.”

t u P P u r a i n e n  o n  nainen, jolla on monta rautaa tulessa. Suuri osa elämästä 
kuluu lennossa, ihan kirjaimellisestikin. Joskus pitää olla kahdessa paikassa yhtä 
aikaa, mutta menevältä naiselta sekin onnistuu.

”Uutispuuro-hankkeen Tulevaisuus-seminaarissa pidin puheenvuoroni tilaisuu-
dessa Skypen välityksellä. Yritän mahdollisuuksien mukaan osallistua oman alueeni 
tilaisuuksiin ja otan kaikki huolellisesti valmistellut yhteydenotot vakavasti. Vaiku-
tuksen tekee hyvin valmisteltu tieto: laaja tausta-aineisto, mutta selkeä ja kiteytetty 
viesti. Ihmisten kohtaaminen ja keskusteluihin osallistuminen on työni suola.”

Jaksaminen vaativassa työssä palautuu yhteen ja samaan asiaan. 
”Puhdas ravinto. Se antaa energiaa ja pitää kropan toimintakykyisenä. En voi 

laskea syömisiäni lentokenttäkioskien ja kokouspullien varaan, vaan kannan lau- 
kussani aina hedelmiä ja myslipatukoita. On arjen luksusta tulla kotiin valmiiseen 
pöytään.”

”Maaseutuun liittyy nyt 
enemmän draivia kuin ehkä 
vuosikymmeniin.” !
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Kaupunki ja maaseutu 
käsi kädessä
t e k s t i  Kati Valjus

Maaseudun ja kaupungin yritysyhteistyössä olisi Lauri 
MiKKosen Mielestä potentiaalia. hän Maalailee positiivisia 
tulevaisuudennäkyMiä erityisesti Matkailualalle.

y r i t tä jä n  tä r k e i n  ominaisuus on olla mukautuvainen. Kun yhteiskunta 
ja ajat muuttuvat, ei pidä jumittua vanhoihin toimintamalleihin, vaan katsoa roh-
keasti tulevaisuuteen.

”Pitää elää tässä ajassa”, painottaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja 
Lauri Mikkonen.

Mikkonen tietää, mistä puhuu. Oulun Neon Oy:n toimitusjohtaja aloitti yrittä- 
jäuransa parikymppisenä, ja sitä on jatkunut tähän päivään saakka. Matkan var- 
relle on sattunut monenlaista turbulenssia.

”Kyllä esimerkiksi 90-luvun alku oli valomainosalalla kovaa aikaa, ei siitä mihin- 
kään pääse. Jollain tavalla kuivin jaloin siitä selvittiin. Työntekemisen kulttuurin 
opin jo lapsuudessa ja nuoruudessa vanhemmiltani, jotka olivat viljelijöitä.”

Taantuma kysyi tuolloin kärsivällisyyttä, ja sitä se kysyy nytkin.”Pelkkä hyvä 
tuote ei enää riitä. On kehityttävä koko ajan ja seurattava, mitä Suomessa ja 
maailmalla tapahtuu.”

Eikä sekään aina takaa mitään. Näinä aikoina yrityksiä kaatuu, pieniä ja suuria. 
”Mediassa keskitytään menestystarinoiden hehkuttamiseen, mutta on yrittäjyy-
dellä toinenkin puolensa. Yrittäjäjärjestössä kannamme huolta vaikeuksissa 
olevista yrittäjistä. Moni painiskelee ongelmiensa kanssa viimeiseen asti, kun ei 
halua pettää työntekijöitään, perhettään ja lähipiiriään.”

1 .  Päättäjät > maaseutugaala

Lauri Mikkonen 
kehottaa yrittäjiä 
katsomaan rohkeasti 
tulevaisuuteen. !

K
uv

a:
 K

at
i V

al
ju

s 

42 M a as e u t u  v i e s t i i 43M a as e u t u  v i e s t i i



n i i D e n  l i k i  neljänkymmenen vuoden aikana, jotka Mikkonen on toiminut 
yrittäjänä, maailma on tuntunut pienentyvän valtavasti.

”Se näkyy esimerkiksi siinä, että nykyään moni pk-yritys tähyää alusta saakka 
kansainvälisille markkinoille. Oululaisia startup-menestystarinoita on jo useita.”

Samaan aikaan maaseudulla on käynyt myllerrys. Perinteinen maaseutuyrittä-
jyys on muuttanut muotoaan ja perinteisten yritysmuotojen rinnalle on luotu 
uusia. Maaseudun elinkeinot ovat keskittyneet, mutta myös monimuotoistuneet.

Mikkonen on innoissaan erityisesti matkailusta. ”Matkailualan yrityksiä 
mahtuisi Pohjois-Pohjanmaalle enemmänkin. Erityisesti maaseudulla on valtavan 
paljon matkailuun liittyviä mahdollisuuksia. Ehkä emme näillä seuduilla ole 
osanneet niitä vielä tarpeeksi hyödyntää-
kään, kun olemme tottuneet mieltämään 
esimerkiksi Oulun niin viimeisen päälle 
teollisuuskaupungiksi. Mikä ettei Oulu voisi 
olla myös matkailukaupunki”, Mikkonen 
heittää.

k a i k e n l a i n e n  vas ta k k a i n as e t t e lu  maaseudun ja kaupungin välillä 
tulisi Mikkosen mukaan viimeistään nyt heittää romukoppaan ja keskittyä siihen, 
miten yhteistyötä voisi entisestään lisätä.

”Teknologisoituvassa maailmassa yhä useampi ammatti alkaa olla myös sellai- 
nen, ettei yrittäjyys sen parissa ole paikkaan sidottua. Yhteistyöverkostojen ei 
tarvitse löytyä samasta kylästä, vaan ne voivat sijaita miltei missä päin maailmaa 
tahansa”, Mikkonen maalailee.

Samaan aikaan kun puhutaan maaltamuutosta, on myös niitä jotka haaveilevat 
maallemuutosta.”Näitä tarinoita saisi kuulua enemmänkin. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjillä on ollut vireillä omistajanvaihdoksiin liittyvä hanke, joka onkin osoit- 
tautunut tarpeelliseksi. Kun yrityksen jatkaja ei useinkaan enää löydy omasta 
perhepiiristä, tarvitaan asiantuntemusta ja tietämystä siitä, miten elämäntyölle 
löytyisi ulkopuolinen jatkaja.”

Hanke kokosi yhteen luopujia ja uutta etsiviä ja onnistui jopa yhdistämään 
heitä, eli jatkajia löytyi. ”Nämä ovat tärkeitä asioita, sillä monesti esimerkiksi 

maatiloilla on tehty isoja investointeja, jotka ovat vaarassa 
valua hukkaan, jos jatkajaa ei löydetä.”

 
u h k a k u v i s ta ja  vaikeasta taloustilanteesta huolimat-
ta Mikkonen haluaa keskittyä positiivisiin asioihin. Niistä 
hän kiittelee myös Uutispuuro-hankkeen järjestämää Maa-
seutugaalaa, jossa maaseudun hyviä tekoja nostettiin esiin.

”Oli ilo olla mukana valitsemassa voittajia kaikkien hyvien vaihtoehtojen 
joukosta. Meillä on Pohjois-Pohjanmaalla erinomaisia esimerkkejä 2010-luvun 
maaseudun elinvoimaisuudesta.”

” Maaseudulla on 
valtavasti matkailuun  
liittyviä mahdollisuuksia.”!

Lauri Mikkonen jakoi 
palkintoja maaseutu- 
gaalassa 2013 yhdessä 
MTK:n johtokunnan 
jäsenen Eero Isomaan 
kanssa.

Kuva: Pia Alatorvinen
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Paikalliset  
maaseutuparlamentit

U utispuuro on tarttunut paikallisin parlamentein Pohjois-Pohjanmaalla pai-
kallisesti kuohuttaviin aiheisiin. Avoimiin kansalaistilaisuuksiin on tuotu 
monipuolista asiantuntijajoukkoa valottamaan päivänpolttavan kysymyk-

sen eri puolia. 

Aiheet ovat vaihdelleet ydinvoimasta ja kaivoksista tuulivoimaan ja kalastukseen. 
Kiperien aiheiden valinta on taannut ihmisten kiinnostuksen tilaisuuksiin. Samal-
la tämä on tarkoittanut tietoisen riskin ottamista, tilaisuudet eivät ole olleet vain 
hyväntuulisia jutusteluhetkiä. Parlamentit ovat tarjonneet kanavan tunteiden kä-
sittelyyn.

Aiheiden ympärille oli etukäteen rakentunut voimakkaita mielipiteitä ja joillain 
paikkakunnilla väki oli jakautunut selviin vastakkaisiin leireihin. Esimerkiksi Pyhä-

Kiperien aiheiden 
valinta on taannut  
ihmisten kiinnostuk-
sen tilaisuuksiin. !

t e k s t i  Pia Alatorvinen   

joelle suunniteltu ydinvoimala on ollut alueella kestopuheenaihe, 
joka on kaihertanut niin, että eri ryhmien suhteet ovat tulehtu-
neet. 

Kaivokset taas ovat olleet koko Suomen huomion kohteena. 
Kuusamossa ristiriita suunnitellun kaivoksen ja matkailun sekä 
luonnon välillä on jakanut kuntapäättäjiä ja elinkeinoja kahtia. 
On puhuttu jopa kaivossodasta Kuusamon 1950–60-luvun vesi-
voimaa vastustaneen koskisodan seuraajana.

Aiheista oli järjestetty paikkakunnilla useita keskustelutilai-
suuksia, joiden järjestäjinä oli joko hankkeen kannattajat tai 
vastustajat. Uutispuuron tilaisuuksissa ei otettu kantaa siihen, 
pitäisikö hankkeiden toteutua vai ei, vaan tarjosimme paikallisil-
le asukkaille ja päättäjille tilaisuuden keskustella aiheesta neut-
raalissa ympäristössä ja saada lisää tietoa aiheesta. Tilaisuuden 
asiantuntijat valittiin mahdollisimman tasapuolisesti heidän 
osaamisensa ja perehtyneisyytensä mukaan. Koska aiheista oli 
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Kuvat: Pia Alatorvinen ja Sanna Keskinen 
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Tilaisuuksissamme oli sekä puhujina mutta 
myös yleisönä kuntien päättäjiä. Parlamenteissa 
kuntalaisilla oli mahdollisuus kohdata päättäjät 
ja saada äänensä kuuluviin. Julkinen tilaisuus, 
jossa myös media oli paikalla kertomassa tilai-
suudesta, nosti käytettyjen puheenvuorojen 
painoarvoa.

Koska Maaseudun Sivistysliitto oli tapahtu-
man järjestäjänä neutraali ja tietyssä mielessä 
ulkopuolinen ja mukana järjestelyissä oli myös 
media, pelkkä tilaisuuteen osallistuminen ei 
leimannut ketään minkään puolen kannalle. 
Kynnys osallistua oli matala niillekin, jotka eivät 
ehkä olleet jyrkästi jotain mieltä, mutta halusi-
vat kuulla aiheesta lisää.

Tilaisuuksien asiantuntijapuheenvuorojen ja nä-
kemysten pohjalta keskustelu aiheesta sai jatkua 
paikkakunnalla ja mennä eteenpäin.

 

Kuusamon kaupunginvaltuutettu ja kaupungin-
hallituksen jäsen Martti Turunen (kok.) oli yleisön 
joukossa Uutispuuron järjestämässä kaivoskeskus-
telussa. Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen oli 
panelistina Uutispuuron ydinvoimaillassa. Miehet 
kertovat, miten he kunnan poliittisena päättäjä-
nä tai virkamiehenä kokevat keskustelun julkisissa 
tilaisuuksissa.

olemassa niin selvästi vastakkaiset näkemykset, panelisteiksikin kutsuttiin 
molempien osapuolien edustajat.

Lisäksi pyysimme parlamentteihin yhteistyö-
kumppaniksi mediaa. Mukana parlamenteissa 
olivat sanomalehti Kaleva, Yle Oulu ja Raahen 
Seutu. Yhteistyö toimitusten kanssa vahvisti  
tilaisuuksien objektiivisuutta.

Tästä huolimatta emme välttyneet epäilyiltä  
jommankumman puolella olemisesta. Ennen tilaisuutta saimme kyselyitä 
motiiveistamme ja kritiikkiä panelistivalinnoista. Jälkikäteenkin osa osallis-
tujista oli sitä mieltä, että tilaisuus oli rakennettu puolueelliseksi. Koska täl-
laista arvostelua tuli molemmista suunnista, voidaan arvioida, että tilaisuu-
det olivat hankalasta tilanteesta huolimatta tasapuolisia.

Tilaisuuden järjestäjinä teimme taustatyötä paikkakuntien tilanteesta, eri 
asiantuntijoiden mahdollisista kytköksistä, panelistien aikaisemmista lau-
sunnoista ja esiintymisistä julkisuudessa. Tavoitteenamme oli asiapohjainen 
keskustelu aiheesta. Hyvin onnistuessaan tilaisuus saattoi auttaa keskustelua 
menemään juupas-eipäs-väittelystä eteenpäin ja tuomaan osallistujille uutta 
tietoa aiheesta ja ymmärrystä toisen osapuolen asenteelle.

Kun tilaisuuden järjestäjä on tehnyt taustatyöt kunnolla ja tietää itse, millä 
perusteella eri henkilöt on valittu tilaisuuteen puhumaan, kritiikkiin on hel-
pompaa avoimesti vastata ja kohdata ristiriidat. Tilaisuuden puheenjohtajalla 
on tärkeä rooli siinä, miten hän keskustelua johdattaa, mitä kysymyksiä ky-
syy ja mitä asioita välttää, jottei juututa turhaan jankkaamiseen.

Välillä kävi niin, että joidenkin aiheen ympärillä työskentelevien henkilöiden 
välillä oli ylitsepääsemättömiä ristiriitoja. Heitä ei saatu samaan tilaisuu-
teen, vaikka heidän asiantuntemustaan olisi kaivattu. Tällöin järjestäjänä piti 
erityisesti pohtia, mitkä ovat omat tavoitteemme tilaisuudelle ja pitää niistä 
tinkimättömästi kiinni. Koska järjestäjänä emme halunneet ottaa kenenkään 
puolta, piti olla hyvin tarkkana, ettemme lähteneet hyvän yhteistyön nimissä 
muokkaamaan tilaisuutta jonkun muun tavoitteiden mukaiseksi.

•	Jos tartut vaikeaan  
aiheeseen, muista että 
kaikkia ei voi miellyttää.

•	Mitä hankalampi aihe, 
sitä paremmin taustatie-
toihin tulee perehtyä.

•	Aseta tilaisuudelle omat 
tavoitteesi, ja kerro ne 
avoimesti.

•	Valitse asiantuntijat 
huolella ja niin, että voit 
perustella valintasi.

•	Varaudu kritiikkiin ja 
vastaa asiallisesti.

•	Valitse jämäkkä ja  
aiheeseen hyvin tutus-
tunut puheenjohtaja 
tilaisuudelle.

•	Pidä tilaisuus isossa  
tilassa, jotta kaikki kiin-
nostuneet mahtuvat 
paikalle.

•	Ilmoita tilaisuudesta 
mahdollisimman laajasti 
kaikissa piireissä.

•	Huolehdi äänentois- 
tosta.

Tee näin: !
Yhteistyö median  
kanssa vahvisti  
tilaisuuksien  
objektiivisuutta. !
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viestin lähettäjän harkintakynnys Madaltuu, 
kun ollaan tekeMisissä sähköisten viestiMien 
kanssa. keskustelutilaisuuksia voivat järjes-
tää Myös epäviralliset tahot.

k u n  k u n ta Pä ät tä jä n ä  osallistuu arasta aiheesta käytä-
vään keskusteluun, on tärkeää olla jumittumatta yhden tai kah-
den ihmisen mielipiteisiin.

”Ihmisillä on monenlaisia intressejä. On kaikkien etu, että 
kuntapäättäjät kuulostelevat monenlaisia näkökantoja”, tietää 
Kuusamon kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen 
Martti Turunen, joka on seurannut läheltä muun muassa 
Kuusamossa käytyä kaivoskeskustelua.

Tuleeko Rukan matkailualueen läheisyyteen, arvokkaalle  
Juomasuon luontoalueelle kultakaivos ja jos tulee, miten sen 
ympäristöasiat on huomioitu? Aiheesta on keskusteltu muun 
muassa Uutispuuro-hankkeen järjestämässä keskustelutilaisuu-
dessa, jossa oli paikalla eri tahojen asiantuntijaedustajia.

”Tällaisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Ilman kasvokkaisia tapaamisia keskustelu jää helposti vellomaan yleisönosasto-
kirjoituksiksi tai nettipalstoille.”
Niissä taas on Turusen mukaan se huono puoli, että usein viestin lähettäjän har-

Keskustelu  
on hedelmällisintä 
kasvotusten
t e k s t i  Kati Valjus
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kintakynnys madaltuu, kun ollaan sähköisten viesti-
mien kanssa tekemisissä. ”Korostaisin korrektiutta 
kaikessa viestinnässä. Kasvokkaisessa vaikuttami-
sessa on enemmän painoarvoa kuin anonyymillä 

” On kaikkien  
etu, että kunta- 
päättäjät kuuloste-
levat monenlaisia 
näkökantoja.”!
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heitolla. Mikään kritiikki ei ole rakentavaa, jos sillä pyritään vain louk-
kaamaan vastapuolta.”

o n  s e lvä ä , miksi kaivoshanke on Kuusamossa kuuma peruna. 
Kaupungin luontoimagoa on rakennettu vuosikymmenet, ja siinä 
on onnistuttu hyvin. Rukan läheisyydessä on ainutlaatuista luontoa. 
Voivatko kaivos ja matkailu ylipäätään mahtua samalle alueelle? Mitä 
luonnolle tapahtuu, jos kultakaivoksessa tapahtuu samanlaisia vir-
hearviointeja kuin Talvivaarassa? Miten käy matkailulle, yhdelle kau-
pungin tärkeimmistä elinkeinoista? Nämä ovat herkkiä kysymyksiä.
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Vaikeistakin aiheista pitää keskustella, ja keskustelutilaisuuksilla onkin Turusen 
mukaan arvaamaton painoarvo. Siksi hän heittäisi niiden järjestämisestä pallon 
myös virallisten tahojen ulkopuolisille toimijoille.

”Esimerkiksi erilaiset järjestöt, kyläyhdistykset, urheiluseurat ja eläkeläisjärjes- 
töt voisivat hyvin järjestää keskustelutilaisuuksia mieltään askarruttavista asioista.”

t u ru n e n  m u i s ta a , kuinka takavuosina vahvan keskustelun alla olivat syn-
nytykset. Nähtiin tärkeänä, että synnytykset hoidettaisiin lähellä, ettei kuusa-
molaisten äitien tarvitsisi lähteä kahdensadan kilometrin päähän Ouluun syn-
nyttämään.

”Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita pohditaan tällaisissa paikoissa, joissa 
asutaan kaukana isommista kaupungeista. Kuusamon sijainti on sellainen, että 
meiltä on kaikkiin pohjoisen keskuksiin – Rovaniemelle, Kajaaniin ja Ouluun – 
vähintään se parinsadan kilometrin matka. Palvelujen saatavuus on iso kysymys.”

Synnytyskeskustelu päättyi lopulta niinkin täpärästi, että puheenjohtajan ääni 
ratkaisi. Kuusamolaisäidit saivat jatkaa synnytyksiä Kuusamossa.

k a i vos h a n k k e e n  l i sä k s i  kuusamolaisia puhuttaa nyt Kuusamon ydin-
taajaman kehittäminen ja Kuusamon yleiskaavan päivittäminen. Tässä kohtaa 
Turunen näkee keskustelun erityisen merkityksellisenä. Parhaassa tapaukses-
sa uudesta yleiskaavasta voidaan saada sellainen, että se palvelee tasapuolisesti 
kaikkia kaupungin asukkaita.

”Omaa sydäntäni lähellä ovat ikäihmisten 
kysymykset. Kaupungin luottamushenkilönä 
yritän kuunnella herkällä korvalla myös 
heitä, jotka eivät ehkä pidä niin isoa meteliä 
itsestään.”

m u u t e n k i n  t u ru n e n  pyrkii katsomaan asioita aina positiivisessa valossa. 
”Olen sellainen rakentaja ja sovittelija. En polta siltoja takanani ja yritän löytää 
luovia ratkaisuja, kompromisseiksikin niitä voitaneen kutsua. Asioiden näkemi-
nen mustavalkoisina ei johda hyvään.”

” Asioiden näkemi- 
nen mustavalkoisina  
ei johda hyvään.”!
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Maaseutu  
ei parkuen parane
t e k s t i  Kati Valjus   

ydinvoiMakeskustelun keskellä kunnanjohtaja pyrkii 
pitäMään asiat asioina. kahtiajakautuMista hän ei 
kunnassaan tunnista.

k u n n a n j o h ta ja m at t i  Soronen kuvailee Pyhäjoen ydinvoimakysymystä 
eräänlaiseksi tunteen ja järjen taisteluksi. Hanhikiveen rakennettava ydinvoima-
la on puhuttanut pyhäjokisia nyt jo seitsemisen vuotta. ”Aika on toisaalta tehnyt 
tehtävänsä. Enää ei olla niin kiivaita kuin alussa oltiin”, kunnanjohtaja on pannut 
merkille.

Kaikenlainen hankkeen ympärillä käytävä keskustelu on Sorosen mukaan pel- 
kästään hyvä asia. Silti hän toivoo, että keskusteluun liittyisi aina myös vastapuo-
len argumenttien kunnioittaminen ja asioihin perehtyminen. ”Kun tiedät enem-
män niin luulet vähemmän, pätee tässäkin asiassa”, mies naurahtaa.

Ydinvoimahankkeeseen liittyvää tietoa on saatavilla runsaasti. ”Esimerkiksi 
Säteilyturvakeskus on ottanut aktiivisen roolin tiedottamisessa, mistä hatunnosto 
heille. He ovat aina pyydettäessä tulleet paikalle kertomaan faktoja asiantuntija-
roolissa. Kun asioista käydään tasavertaista keskustelua, moni kuntalaisia askar-
ruttava asia selviää. Pitää uskaltaa myös kysyä”, Soronen muistuttaa.

Kunnanjohtaja liputtaa nimenomaan kasvokkaisen viestinnän puolesta. ”Sosi- 
aalisen median ja yleisönosastojen kirjoittelut eivät ole keskustelua itse asiasta, 
vaan ne ovat oman kannan lobbaamista. Face-to-face-keskustelut ovat sitäkin 
arvokkaampia. Kunnanjohtajana koen, että oma tehtäväni on osaltani edesauttaa 
keskustelun syntymistä, vaikka aihe onkin sellainen, että siinä halutaan helposti 
nähdä vastakkainasettelua.”

Matti Soronen  
liputtaa kasvok-
kaisen viestinnän 
puolesta. !
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k u v i t e l lu s ta vas ta k k a i n as e t t e lu s ta  huolimatta Soronen kokee, 
että järjestetyt keskustelutilaisuudet – olivat ne sitten olleet kunnan järjestämiä 
virallisia kuulemistilaisuuksia tai esimerkiksi eri tahojen kuten Uutispuuro-hank-
keen järjestämiä – ovat sujuneet hyvässä hengessä. Tilaisuuksiin on myös riittänyt 
väkeä.

”Pyhäjoelle ja koko maakunnalle tällainen suurhanke on uusi tilanne. On selvää, 
että se herättää mielipiteitä ja kannanottoja puolesta ja vastaan. Yksi tärkeä 
kysymys on tulevan ydinjätteen loppusijoitus, ja siihen on tietysti suhtauduttava 
asian vaatimalla perusteellisuudella.”

Suomalaisten perusominaisuus tahtoo olla muutosvastarinta. Se Sorosta vähän 
ihmetyttää, että moni tuntuu kuvittelevan, että valmiit, helpot ratkaisut tipahtele-
vat ”taivaasta”, ilman että kenenkään tarvitsee tinkiä mistään.

”Suomalaiset tarvitsevat energiaa. Sitä voidaan tuottaa myös esimerkiksi tuulivoi-
malla, mutta yhtä ydinvoimalaa kohden tarvitaan 1200 turbiinia. Tuulivoimaan pa-
nostetaan Pyhäjoellakin, meillä on kaavoituksessa noin 
sata uutta turbiinia. Tuulivoima ei silti ole mikään vaih-
toehto ydinvoimalle”, Soronen alleviivaa.

s o ro n e n  o n  itsekin maaseudun poikia, syntynyt ja 
viettänyt lapsuutensa Taivalkoskella. ”Onhan se selvää, 
että maaseutu on murroksessa. Muuttotappion kanssa taistellaan, ja meidän täy-
tyy tosissamme miettiä, mistä ihmisille jatkossa saadaan työpaikkoja maaseudulla. 
Tällainen kansainvälinen suurhanke on yksi tervetullut ratkaisu.”

Uutispuuron keskustelutilaisuuksissa tavoitteena on ollut tasapuolisen tiedon 
jakaminen. Oman roolinsa kunnanjohtaja näkee paitsi keskustelunavaajana ja 
siihen rohkaisijana, myös terävimpien kärkien hiojana. ”Tunneasioista kun puhu- 
taan, monesti ylireagoidaan ja suurennellaan asioita. Minun tehtäväni on osaltani 
varmistaa, että asioista puhutaan asioina, ja mieluiten vähän etäämmältä tarkastel-
len. Painetaan jarrua ja kaasua tarpeen mukaan. Pitkässä suurhankkeessa on säily- 
tettävä maltti ja keskusteluyhteys kaikkien osapuolten välillä”, Soronen miettii.

Se on melko hyvä neuvo, jonka Soronen muistelee olevan alkujaan Urho Kekko- 
sen suusta. ”Totu sitä sallimahan, mik’ ei parkuen parane.”

Suora tiedottaminen 
oulun lähiruokakaMpanja

L ähiruoka nousi 2010-luvun alussa voimakkaasti yhteiskunnalliseen keskus-
teluun. Kuluttajat kiinnostuivat ruoan alkuperästä. Maun ja terveellisyyden 
lisäksi alettiin puhua myös ruoantuotannon merkityksestä paikallistalou-

teen. Kunnat tekevät paljon ruokahankintoja, mutta lähiruoka ei niissä ollut lyönyt 
läpi. Syitä siihen ovat muun muassa saatavuusongelmat ja hinta. 

Oulun kaupunkiin liittyi vuonna 2013 neljä muuta kuntaa. Samalla Oulu sai pal-
jon maaseutualueita, minkä takia maaseudun ja kaupungin vuorovaikutukseen 

t e k s t i  Pia Alatorvinen   

” Onhan se selvää, 
että maaseutu on 
murroksessa.”!
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haluttiin kiinnittää huomiota. Yhteistyö Oulun kuntapäättäjien kanssa alkoi, 
kun Oulun kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta halusi kuul-
la Maaseudun Sivistysliiton maaseudun hyväksi tekemästä työstä. Toimikunta 
päätti esittelyn jälkeen, että Oulun yhteisötoiminnan päällikkö selvittää lähiruo-
kateeman kehittämistä Oulussa ja tavoitteena on, että lähiruoka profiloidaan 
uuden Oulun kaupunkibrändiksi. 

Yhtenä esteenä lähiruoan käytölle julkisen alan keittiöissä nousi jatkuvasti esille 
hankintalaki. Monen kuntapäättäjän käsitys oli, että hankintalaki ja kilpailutus 
estävät kokonaan lähiruoan valitsemisen halvimman sijaan. Tätä konkreettista 
tiedonpuutetta lähdimme korjaamaan yhdessä muun muassa Oulun kaupungin 
maaseutuasioihin keskittyneen KantriOulu-hankkeen ja Maaseudun Sivistyslii-
ton Syökkö nää lähiruokaa -hankkeen kanssa.

Ensimmäiseksi järjestimme syyskuussa 2012 Oulun virkamiehille, kuntapäät-
täjille ja seuraavissa vaaleissa sellaisiksi haluaville seminaarin, jossa selvitettiin 
perustietoa lähiruoan lisäämisestä julkisen sektorin hankintoihin. Tilaisuudessa 

tarjottiin tutkimustietoa 
ja konkreettisia käytän-
nön kokemuksia muis-
ta kunnista. Perusviestinä oli, että nykyäänkin on mahdollista 
lisätä lähiruoan käyttöä, jos päättäjät niin valitsevat, ja näin sen 
käytännössä voi tehdä.

Koska kuntavaalit olivat tulossa, järjestimme mahdollisimman 
julkisella paikalla Oulussa Rotuaarin eli kävelykadun lavalla 
lähiruoka-aiheisen vaalitentin, johon osallistui edustaja kaikista 
puolueista. Kaikki olivat yhtä mieltä lähiruoan tärkeydestä ja kan-
nattavuudesta.

Vaalikeskustelulla saatiin asialle julkisuutta ja yhteiskunnallista 
painoarvoa. Poliitikkojen vaalilupaukset tulivat näin ilmi ja jäl-
keenpäin saatoimme verrata tekoja ja puheita ja muistuttaa polii-
tikkoja käydystä keskustelusta.

Perusviestinä oli, että  
nykyäänkin on mahdollista  
lisätä lähiruoan käyttöä, jos 
päättäjät niin valitsevat.!

Kuvat: Janne Körkkö 
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Jatkoimme asian esillä pitämistä päättäjien lähiruokalounaalla keväällä 2013. 
Lähiruokahankkeen kanssa yhteistyössä Sodexon oululaisessa työpaikkaruo- 
kalassa toteutettu lähiruokaviikko osoitti, että lähiruoka raaka-aineena voi 
olla jopa edullisempi kuin tavanomainen keskustukun kautta tilattu raaka-
aine. Kutsuimme päättäjiä ja viranhaltijoita sekä mediaa lounaalle toteamaan 
tämän omin makunystyröin.

Sen lisäksi, että päättäjät maistoivat ruoan laadun, he kuulivat ravintoloitsijal-
ta raa’at talousluvut. Tilaisuuteen osallistuneille jaettiin paperisia oppaita, joi-
ta on julkaistu lähiruoan julkisesta käytöstä. Vaikka oppaat ovat olleet netissä 
saatavilla, niistä kiinnostuttiin todella vasta siinä vaiheessa, kun lähiruoka-
asia tuotiin ymmärrettävästi ja konkreettisesti päättäjien suuhun asti ja he 
huomasivat, mihin oppaiden tietoa voi käyttää. Tiedon tuottaminen ei riitä, 
se täytyy myös toimittaa loppukäyttäjälle sopivaan aikaan ja sopivassa muo-
dossa. Kuntapäättäjät ja poliitikot yleensä ovat 
mielellään kaiken hyvän puolella. Asioita voi-
daan kirjata virallisiinkin pöytäkirjoihin selvi-
tettävinä tai tavoiteltavina. Hyvistä aikomuksis-
ta on vielä matkaa konkreettiseksi toiminnaksi.

Lähiruoka-asiassa keskityttiin kampanjamaises-
ti pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen tiedot-
tamiseen. Päättäjien virhekäsityksiä haluttiin oikoa ja antaa tutkittua tietoa 
lähiruoan mahdollisuuksista ja eduista, joita se voi tuoda koko alueelle. Etuna 
aiheen ympärille keskittyvässä vaikuttajaviestinnässä on, ettei siinä ajeta ke-
nenkään yksittäistä etua tai yhden puolueen asialistalla olevaa asiaa. Silloin 
kaikkien puolueiden edustajien sekä sitoutumattomien virkamiesten on help-
po osallistua tilaisuuksiin ja ottaa tietoa vastaan. 

Lähiruoka on muodikasta, jolloin kaikkien on helppo periaatteessa nyökytel-
lä sille. Toimintaan tarvitaan vahvempaa sitoutumista aiheeseen. Vihreä val-
tuustoryhmä teki keväällä 2013 valtuustoaloitteen Oulun kaupungille, jossa 
Oululle vaadittiin lähi- ja luomuruokastrategiaa.

Lähiruoka-aloitteita on vuosien varrella tul-
lut Oulun kaupungille useampia. Viimeisim-
män aloitteen jälkeen asia on edennyt nyt, 
vuoden 2014 syksyllä, kaupungin virkako-
neiston valmistelussa niin, että lähiruoan 
edistäminen saataisiin mukaan kaupungin 
strategiaan ja osaksi hankintoja. Lähiruoka-
strategian tai -ohjelman, mikä suunnitel-
man nimeksi sitten halutaankaan laittaa, 
tekeminen on siis tulossa kaupungin päättä-
jien esityslistoille.

Tiedotuskampanjan jälkeen valtuutetuilla 
on paremmat tiedot lähiruoan taloudelli-
sista mahdollisuuksista ja julkisen sektorin 
keinoista suosia lähiruokaa hankinnoissa. 
Perusasiat ovat paremmin hallussa, jolloin 
päätöksentekijät voivat siirtyä keskustelussa 
seuraavalle tasolle pelkkien lähiruoan estei-
den luettelemisen sijaan.

Oulun kaupunginhallituksen jäsen Veikko 
Ervasti (vihr.) oli mukana ensimmäisessä, 
kampanjan aloittaneessa lähiruokaseminaaris-
sa sekä päättäjien lähiruokalounaalla. Oulun 
kaupungin projektipäällikkö Pauliina Värttö on 
ollut mukana monessa lähiruokaan liittyvissä 
tapahtumissamme muun muassa osallistunut 
lähiruokalounaalle ja vastaanottanut Ruoka-
ralli-vetoomuksen lähiruoan puolesta kesällä 
2013. Valtuutettu ja virkamies kertovat, mil-
laista tietoa ja tiedotusta he tarvitsevat.

Tiedon tuottaminen ei 
riitä, se täytyy myös 
toimittaa loppukäyttä-
jälle sopivaan aikaan ja 
sopivassa muodossa.!

•	Selvitä mitä päättäjät  
asiasta tietävät ja mitä he 
haluavat tietää.

•	Hanki tilaisuuksiin us-
kottavia asiantuntijoita ja 
käytännön esimerkkejä.

•	Älä hukuta tiedontulvaan, 
tarjoa tietoa pieninä pala-
sina. Mieti kärki: mitä pys-
tyt yhdellä kerralla saatta-
maan perille.

•	Näe vaivaa päättäjän ta-
voittamiseksi, henkilökoh-
tainen kontakti on tärkeä.

•	Ajoita tieto oikein, esi- 
merkiksi budjetin valmis-
teluun liittyen.

•	Mieti missä muodossa  
tarjoat tiedon: toiset osal-
listuvat seminaareihin, 
toiset tarvitsevat ruohon-
juuritason kokemuksia, 
toiset lukevat paperioppai-
ta, toiset kaipaavat sähköi-
siä materiaaleja.

•	Ole järjestelmällinen ja 
pitkäjänteinen, seuraa 
päättäjien toimia lupaus-
ten jälkeen.

Tee näin: !
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Ruoka  
poimitaan läheltä
t e k s t i  Katariina Vuori    

o u lu n  k au P u n g i n h a l l i t u k s e n  jäsen, vihreiden valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Veikko Ervasti harmittelee, että vaimo on vielä haastattelupäivänä 
Helsingissä.

“Huomenna vasta päästään puolukkaan.”
Ervastien pakasteessa on jo 80 litraa mustikoita, valtavat määrät tatteja, oman 

pihan viinimarjoja, vadelmia ja marjatuomipihlajan marjoja. Pihalla kypsyy vielä 
hunnutettuja kirsikkatomaatteja, ikkunalaudalla paprikapensas ottaa aurinkokyl-
pyjä. Lähiruoka on Veikko Ervastille lähes elämäntapa.

Kun Ervasti hakee kauppahallista lähellä pyydettyä kalaa tai Viskaalin kaupasta 
lihaa, vaikuttavat hänen ostopäätöksiinsä kuitenkin eri asiat kuin aloitteiden 
tekemiseen valtuutettuna.

“Poliitikot kaipaavat päätöksenteossa ennen kaikkea asioista tutkimustietoa”, 
Ervasti toteaa. 

Hän saa “riesaksi asti” sähköpostiyhteydenottoja niin tuottajilta, yrittäjiltä kuin 
tavallisilta kansalaisiltakin. Poliitikkona hän mieluummin järjestäisi tapaamiset 
nokakkain ja niin, että koko valtuustoryhmä olisi paikalla saamassa samaa 
informaatiota.

e rvas t i  osa l l i s t u i  Uutispuuro-hankkeen järjestämään lähiruokaseminaa-
riin Oulun ympäristötalolla vuonna 2012 ja lähiruokalounaalle 2013. 

“Idea on ihan hyvä, mutta Ruostetalon (ympäristötalo) seminaarissa oli todella 
vähän edustajia kunnallispolitiikasta”, Ervasti harmittelee ja ehdottaa sellaista 
lähiruokaseminaaria, joka järjestettäisiin kunnanvaltuuston kokouksen yhtey-
teen.

”Poliitikot kaipaavat 
päätöksenteossa en-
nen kaikkea asioista 
tutkimustietoa.”!

1 .  Päättäjät > suora tieDottaminen

K
uv

a:
 K

at
ar

iin
a 

V
uo

ri
 

62 M a as e u t u  v i e s t i i 63M a as e u t u  v i e s t i i



o l i Pa k ys e e s sä  sitten lähellä tuotettu ruoka tai energia, Ervasti suosii koti-
maisuusasteen lisäämistä ja hankintojen pirstaloimista.

“Tulevaisuuden visioissa puhutaan esimerkiksi omakotitalojen omavaraisesta 
lämmittämisestä. Suomessa asioita keskitetään liikaa ja energia-asioissa pyöri- 
tään nyt yhden ydinvoimalahankkeen ympärillä, jonka työllistämisvaikutuksetkin 
ovat pitkällä tähtäimellä todella pienet.”

Ervasti on omien tietojensa mukaan ensimmäinen, joka 15 vuotta sitten teki 
valtuustossa aloitteen lähiruoan lisäämiseksi kunnan hankinnoissa. ”Olen 
kannattanut lähiruokaa jo pitkään.”

Ervasti ei halua 
asettaa vastakkain 
kaupunkilaisia ja 
maalaisia, molem-
mat tarvitsevat 
toisiaan. !

Tuottajille hän antaa neuvoksi olla maltillinen, jos 
mielessä on asioihin vaikuttaminen poliittisten päät-
täjien kautta. “Se on pitkä ja byrokraattinen tie.”

Kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin niin kulttuuriin, 
talouselämään kuin ruokaankin liittyen tulee viikossa 
useampia. Usein osallistumiset jaetaan ryhmän sisällä 
ja annista tiedotetaan muille. 

k u n n a n  ru o k a h a n k i n to i h i n  Ervasti ottai-
si esimerkkiä Keski-Euroopasta. “Siellä oman alueen 
tuotteet ovat ylpeys. Vasta silloin, jos lähialueelta ei 
jotakin saada, aletaan katsoa muualta. Suomen kokoi-
sessakin maassa toimisi aivan hyvin se, että pientuot-
tajat toimittaisivat vaikka kananmunia vain yhden 
koulun tarpeisiin, ei koko kunnan alueelle.”

Tämänkaltainen marssijärjestys saataisiin Oulun 
seudullakin aikaan julkisen puolen hankintalain 
kriteerien hienosäädöllä. “Tehdään ehdot sellaisiksi, 
että ne tukevat lähituottajien kilpailukykyä. Hinta ei 
saa aina olla tärkein ja pitää muistaa, että omaan 
kuntaan sijoitettu euro palaa takaisin.”

e rvas t i  a rvos ta a  maaseutua ja siellä tehtyä 
työtä. Hän ei halua asettaa vastakkain kaupunkilaisia 
ja maalaisia, molemmat tarvitsevat toisiaan. 

”Maaseudulle pitää luoda erilaisia mahdollisuuksia 
toimia ja tyydyttää tarpeet, on tärkeä pitää maaseutu 
asuttuna ja aktiivisena, sillä mahdollisen poikkeusti-
lanteen tullen meidän on pystyttävä tuottamaan itse 
oma ruoka ja energia.”

Kuvat: Pia Alatorvinen 
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Hankintalaki ohjaa 
kunnan hankintoja
t e k s t i  Katariina Vuori    

oulun serviisin palvelupäällikön virasta virkavapaalla oleva Pauliina Värttö 
kertoo saavansa yhteydenottoja niin tuottajilta, poliitikoilta kuin kansalaisiltakin: 
kaupungin ylläpitämien laitosten ruokatarjonta on kuuma peruna ja moni toivoo 
tuon potun olevan joko läheltä tai luomua.

“Kunnallisena liikelaitoksena Serviisi ei mainosta, mutta totuus on tällä hetkellä 
se, että reilun seitsemän miljoonan euron hankinnoista 1,2 miljoonaa on lähiruo-
kaa, eli sen osuus on viime vuosina kasvanut merkittävästi”, Värttö kertoo.

Ruokahankinnoista 70 prosenttia on kotimaista.
Värttö on huomannut monen tuottajan pitävän kuntaa kankeana yhteistyö- 

kumppanina.“Ehkä se johtuu siitä, että julkisen puolen toimijoina yhteydenotto 
tuottajiin päin on herkkää aluetta.”

vä rt tÖ  o n  osallistunut aktiivisesti Maaseudun Sivistysliiton hankkeiden lähi-
ruokatoimintaan ja otti vuonna 2013 vastaan lähiruokaviestiä maakunnassa vä-
littäneen Ruokarallin viestikapulan kaupungin edustajana. Tuolloin hän sai paljon 
yhteydenottoja tuottajilta.

“Monille tuottajille tulee yllätyksenä se, että elintarvikekilpailutuksissa tarjota 
voi vaikka yhtä yksittäistä tuotetta. Kunta hankkii elintarvikkeita lukuisilta 
pientuottajilta.”

o u lu n  s e rv i i s i  on sitoutunut hankinnoissaan Oulun seudun hankintaren-
kaan kilpailutettuihin elintarvikesopimuksiin. Kilpailutuslainsäädäntö antaa oman 
haasteensa luomu- ja lähiruoan hankintaan. Hankintalaki on sama koko EU:n alu-
eella: kilpailutus on hoidettava tasapuolisesti, syrjimättömästi ja avoimesti.

1 .  Päättäjät > suora tieDottaminen

”Monille tuottajille 
tulee yllätyksenä se, 
että elintarvikekil-
pailutuksissa tarjota 
voi vaikka yhtä yksit-
täistä tuotetta.” !
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Värttö neuvoo tuottajia olemaan aktiivisia, tuotetarjousten oikea osoite on han-
kintapalvelut. Oulun kaupungin ruokahankinnat tehdään Oulun seudun hankin-
tarenkaan sopimusten pohjalta ja sitä ohjaa hankintalaki. Sopimukset tehdään 
aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

os to - o h j e e t o vat  erilaisia eri tuoteryhmille. Luomuruoan kilpailutus 
on helpompaa ja sen määritelmä on selkeä. Lähiruoka on Suomessa määritelty 
omassa maakunnassa tuotetuksi, mutta hankintalaista määritelmä puuttuu.

Värttö toivoo, että hankintalakia täsmennettäisiin lähiruoan osalta ja kaupunki 
tekisi selkeän lähiruokaohjelman. Tällä hetkellä hankinnoissa suurin painopiste 
on kustannuksissa. Myös esimerkiksi tuottajien pakkauskoot saattavat vaikuttaa.

”Suurtalouskeittiöihin esimerkiksi maito tulee 20 litran pusseissa, herneet 30 
kilon. Monilla lähi- ja luomuruokatuottajilla pakkauskoot ovat vähittäismyynti-
kokoja. Työtehokkuus vähenee ja työn rasittavuus lisääntyy, jos keittiöissä 
aletaan aukoa puolen kilon hernepusseja”, Värttö kertoo.

Värttö on juuri perehtynyt maa- ja metsätalousministeriön Lähis-oppaaseen 
(2013), joka on suunnattu julkisten keittiöiden hankintaoppaaksi.

“Lähiruoan osalta kaivataan kunnallisella tasolla tarkempia kriteerejä, tarjous-
pyyntöön voisi lisätä myös lähiruokaa kannustavia ehtoja, kuten että leipä pitää 
olla leivottu ja perunat kuorittu vuorokauden sisällä toimituksesta.”

vä rt tÖ  k äy  työssään läpi myös kunnallispoliittisia aloitteita ja osallistuu ti-
laisuuksiin. “Erilaisiin lähiruokatilaisuuksiin tulee kutsuja muutaman kuukauden 
välein ja pyrin aktiivisesti osallistumaan niihin aikataulun salliessa.”

Maaseudun Sivistysliiton hankkeet pitivät lähiruoka-asiaa aktiivisesti Oulun 
kaupungin päättäjien mielessä. Toiminta oli Värtön mielestä tarpeellista.

“Hankkeet ovat kuitenkin lyhyitä ja kun ne loppuvat, niin mitä sitten? On 
tärkeää, että tällaisia asioita käsitellään pitkäjänteisesti.” 

Värttö toivoo, 
että kaupunki 
tekisi selkeän 
lähiruoka-
ohjelman. !
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2. Maakunnan       
     toimijat

Yksi osa viestinnän toimivuutta on erilaisten 
verkostojen luominen. Mitä enemmän yhteyk-
siä erilaisten organisaatioiden, yhteisöjen, yri-
tysten ja virkamiesten välillä on, sitä helpompaa 
on tiedonkulku ja sitä hyödyllisempää yhteistyö 
on. Uutispuuro saattoi maakunnan toimijoita 
yhteen erilaisin keinoin ja kokeiluin.

PArlAmentit, AjAtusPAjAt, tiedotustAito jA 
kylien viestintä, mAAseutufoorumi

2. Maakunnan 
 toimijoiden    
 saattaminen 
 yhteen



Parlamentit 

U utispuuro järjesti useita pienempiä parlamentteja alueilla. Aiheet näi-
hin tapaamisiin nousivat paikallisista toimijoista itsestään. Uutispuu-
ro tuli toteuttamaan tilaisuudet, tuomaan asiantuntijoita paikalle ja 

kutsumaan asiasta kiinnostuneet laajalla rintamalla paikalle. Paikallisesti tär-
keitä aiheita ovat olleet muun muassa lähipalvelut tai kaavoitus.

Tyrnävällä järjestettiin paikallisen Leader-ryhmä Nouseva  
Rannikkoseutu ry:n kanssa yhdessä ideoitu osuuskunta-
toimintaan keskittynyt tilaisuus. Alueella oli havaittu tar-
ve löytää vaihtoehtoja ja kannustaa yhteistyöhön pieniä 
yrittäjiä, jotka eivät yksinään päässeet eteenpäin, mutta 
joiden toiminnassa oli kasvun mahdollisuuksia. Tilaisuu-
dessa pieniä luovien alojen yrittäjiä tuotiin yhteen saamaan tietoa asiantunti-
jalta osuuskuntayrittämisen mahdollisuuksista mutta myös tapaamaan toisi-
aan ja miettimään yhteistyötä yrittäjien tai muiden toimijoiden kesken.

Asiantuntijana mukana oli Pellervo-seuran toimitusjohtaja Sami Karhu. Teori-
an lisäksi tilaisuudessa pureuduttiin käytäntöön kolmen paikallisen esimerkin 
kautta. Esimerkit olivat osuuskuntia, jotka hyödynsivät yhteistyötä toimin-
nassaan kulttuurin, muotoilun ja käsityön saralla eri tavoin. 

Mukaan kutsuttiin erityisesti luovien alojen pienyrittäjiä ja käsityöläisiä. Ti-
laisuuteen osallistui kuitenkin myös esimerkiksi kuntien työntekijöitä ja luot-
tamushenkilöitä erityisesti kulttuuripuolelta. 

Puheenvuorojen jälkeen tilaisuudessa käytiin pikatreffeillä, eli verkostoitu-
mista ei jätetty sattuman varaan. Muutaman minuutin pikapulinalla pareit-
tain kaikki pääsivät kertomaan omasta osaamisestaan toiselle ja etsimään 

mahdollisia yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai 
työmahdollisuuksia. Samalla yrittäjä tai sellai-
seksi aikova pääsi harjoittelemaan hissipuhetta 
useaan otteeseen ja terävöittämään viestiä toi-
minnastaan.

Monipuolinen osallistujajoukko toi uusia yhteyk-
siä. Kaikki eivät olleet toisilleen tuttuja ennes-
tään, eivätkä kaikki olleet edes samalla alalla. 
Tämä mahdollisti uusien yhteistyökumppaneiden 
löytämisen tai uudenlaisten ideoiden saamisen 
omaan toimintaan.

Yrittäjät Tuija Vikström ja Piritta Suhonen osallistui-
vat osuuskunta-aiheiseen parlamenttiin Tyrnävällä 
keväällä 2014. Raahelaiseen Kuutostiimi-osuuskun-
taan kuuluvat käsityöläiset saivat parlamentista uu-
sia yhteistyökumppaneita.

Aiheet tapaamisiin 
nousivat paikalli-
sista toimijoista 
itsestään. !

t e k s t i  Pia Alatorvinen

2 .  Maakunnan toimijat > Parlamentit

•	Järjestä tilaisuuksia 
paikallisten toiveiden 
mukaan.

•	Kohdista kutsut henki-
lökohtaisesti pienyrittä-
jille, jotka haluat saada 
mukaan.

•	Etsi hyviä esimerkkejä  
esittäytymään.

•	Käytä aikaa osallistujien 
ohjattuun tutustumi-
seen.

Tee näin: !
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Käsitöitä  
keltaisessa talossa
t e k s t i  Saara Kärki    

2 .  Maakunnan toimijat > Parlamentit

”Osuuskunnan  
ansiosta minulla on 
työkavereita, vaikka 
olen yksinyrittäjä.”!
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osuuskunta kuutos-tiiMi toiMii kuuden jäsenen voiMin 
raahen vanhassa aseMarakennuksessa. MyyMälän 
tuotteista vastaa 28 käsityöyrittäjää.

r a a h e n  e n t i n e n  asemarakennus vaikuttaa juuri sopivalta paikalta käsityö-
läisten myymäläksi. Perinteikkään rakennuksen kuuluukin kätkeä sisäänsä juuri 
tällaisia tuotteita: värikkäitä lasten leluja, neulottuja ja virkattuja huiveja, käsin-
tehtyjä sisustusesineitä ja lukuisia muita taidokkaita käsityöläistuotteita.

Tässä keltaisessa puutalossa toimii osuuskunta Kuutos-Tiimin myymälä, galleria 
ja kahvila. Lisäksi talossa on ompelijan työtila. Muut osuuskuntalaiset valmistavat 
tuotteita kotiensa yhteydessä olevissa työtiloissa. Siitäkin syystä myymälä on 
osuuskuntalaisille tärkeä paikka. Se tuo yhteen yrittäjät, jotka helposti jäävät 
paitsi työyhteisöstä ja sen sosiaalisesta kanssakäymisestä.

”Osuuskunnan ansiosta minulla on työkavereita, vaikka olen yksinyrittäjä”, 
kertoo PS Design-pajan yrittäjä Pirita Suhonen. 

Käsityöläisyrittäjä Tuija Vikström on pyörittänyt yritystään Naavalaista jo 12 
vuoden ajan. Hänellä oli aluksi oma kivijalkamyymälä, mutta siitä luovuttuaan 
hän löysi Kuutos-Tiimin, joka tuntui erinomaiselta vaihtoehdolta. Vikströmin 
kokemukset osuuskuntatoiminnasta olivat niin positiiviset, että hän houkutteli 
mukaan myös Suhosen. Suhosen ja Vikströmin lisäksi osuuskuntaan kuuluu neljä 
muuta jäsentä ja 22 provisiotuottajaa.

Kuutos-Tiimi on perustettu jo vuonna 1996 ja aluksi siihen kuului useita eri 
osa-alueita, mutta nykyisin siinä toimii enää käsityöpuoli. Kaikki osuuskunnan 
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jäsenet pyörittävät yhdessä myymälää, joka on
avoinna maanantaista lauantaihin.

k a k s i k ko  o l i  kertomassa osuuskuntansa toi-
minnasta keväällä 2014 Uutispuuron järjestämässä 
alueellisessa parlamentissa Tyrnävällä. 

”Myymäläämme kävi tutustumassa yksi isompi 
ryhmä, joka sai tietää olemassaolostamme juuri tuolla 
Tyrnävällä. Lisäksi saimme tilaisuuden kautta uuden 
osuuskuntalaisen, keraamikko Anna Matinlaurin”, 
Suhonen summaa.

Myymäläosuuskunta on hyvä ja edullinen vaihto-
ehto omalle kivijalkamyymävlälle. Käsityöyrittäjien 
mukaan itsekseen yrittäminen on raskasta ja siksi 
vertaistuen merkitys on suuri. Suuremmalla porukalla 
he myös saavat enemmän näkyvyyttä kuin jokainen 
yksinään toimimalla. Yhtenä esimerkkinä toimivat 
jokasyksyiset Hantvärkkärien marrasmessut, jotka  
he järjestävät Raahen vanhalla seminaarilla.

Maan käsityöyrittäjät ovat verkostoituneet valta-
kunnallisesti ja heiltä löytyy yhteinen kasityokortteli.fi 
-sivusto. Sivustolla on mukana useita osuuskuntalaisia. Sivustolta löytyy tietoa 
yrityksistä ja tapahtumista sekä tietysti yrittäjien yhteystiedot, Vikström kertoo.

Käsityöläisille messut ovat tärkeä osa toimintaa. Vuodessa ajokilometrejä kertyy 
runsaasti ja varsinkin Etelä-Suomen kaupungit tulevat tutuiksi. Yrittäjät ovatkin 
kiireisiä ja toivovat tilaisuuksia ja koulutuksia, jotka koskisivat käsityöyrittäjyyttä.

”Yleensä koulutukset koskevat kaupan- ja teollisuudenalan isompia yrityksiä. 
Olisi tarpeellista saada nimenomaan käsityö- ja yksinyrittäjille sopivia koulutuksia 
ja tapahtumia”, he kertovat.

k u u tos -t i i m i n  ko ko  ja toimintatavat ovat muuttuneet vuosien saatossa. 
Nyt ne ovat löytäneet muodon, joka tyydyttää kaikkia jäseniä. Myymälän ja gal-
lerian yhteydessä toimii myös pieni kahvila.

”Olemme kehittäneet toimintaa niin, että teemme yhteistyötä eri tahojen kans-
sa. Esimerkkinä uusi yhteistyö Pohjois-Suomen rautatieharrastajien kanssa. Vii-
me kesänä lättähattujuna vieraili asemalla kaksi kertaa. Nämä erilaiset tapah-
tumapäivät tuovat lisäväriä normaaliin arkeen ja uusia asiakkaita jopa Oulusta 
asti”, Suhonen sanoo.

”Olisi tarpeellista saa- 
da nimenomaan käsi- 
työ- ja yksinyrittäjille  
sopivia koulutuksia  
ja tapahtumia.” !

Pirita Suhonen (ylh. vas.) ja 
Tuija Vikström (vas.) löysivät 
Uutispuuron tilaisuudesta 
uusia yhteistyökumppaneita 
osuuskuntaansa.

Kuvat: Jaakko Mylly 
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Ajatuspajat

”Vaikeinta on toteuttaa oma ajatuksensa. Silti sitä kannattaa yrittää.”  
  Harri Hyyppä, Ajattelun käsikirja

A jatuspajat olivat etukäteen ajateltuina Uutispuuron ennalta-arvaamatto-
mimpia tilaisuuksia. Pajoille kerättiin yhteen 10-15 mahdollisimman eri-
laista ihmistä keskustelemaan mieltä vaivaavista tai innostavista asioista 

maaseutunäkökulmasta noin vuorokauden ajaksi. Arvaamattomaksi tilanteen 
tekivät toisilleen tuntemattomat ihmiset ja heidän välilleen muodostuva ryhmä-
dynamiikka ja tilaisuuksien tarkoituksellinen vapaus puhua, mitä mielessä on.

Ajatuspajan tulokset 
eivät olleet tarkasti 
ennalta määriteltävissä 
eivätkä helposti jälki-
käteen mitattavissa.!

t e k s t i  Pia Alatorvinen

2.  Maakunnan toimijat > ajatusPajat

Arvaamattomuus tarkoitti, että ajatuspajan tulokset 
eivät olleet tarkasti ennalta määriteltävissä eivätkä hel-
posti jälkikäteen mitattavissa. Se tarkoitti kuitenkin 
myös mahdollisuutta muodostaa täysin uusia yhteis-
työsuhteita ja saada uusia erikoisiakin ideoita, oli osal-
listuja sitten yrittäjä, virkamies tai päätöksentekijä.

Ajatuspajoja testattiin ennen hanketta Maaseudun Si-
vistysliiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Poh-
janmaan Ely-keskuksen ja Sitran yhdessä järjestämissä 
Tajun paikka – paikan taju -foorumeissa Pohjois-Pohjan-
maalla. Näistä tilaisuuksista syntyi tämän luvun alussa 
siteerattu aforismikokoelma Ajattelun käsikirja.

Ajatuspajan hankalin osa oli saada osallistujat mukaan 
kokonaiseksi vuorokaudeksi ja vielä yöpymään paikalla. 
Ajasta on kaikilla puutetta. Kun ihminen lopulta sitoutui 
osallistumiseen ja irrottautui arkirutiineista, osallistu-
minen koettiin virkistävänä ja ajatuksia herättävänä.

Vuorokausi, lounaasta lounaaseen kestänyt työskentely 
illan vapaine yhdessäoloineen ja saunomisineen, ei ollut 
vain 24 toinen toistaan seuraavaa tuntia vaan ajanjakso, 
jonka aikana osallistujien ajatukset kehittyivät selvän 
rytmin mukaan. Siksi ajatuspajan onnistuminen vaati 
hieman syrjäistä sijaintia erillään muista ja mieluiten 
koko ryhmän yöpymistä paikalla. Ensimmäisen päivän 
työskentelyn jälkeen ideat ja keskustelut vielä myller-
sivät hujan hajan, mutta illan vapaampi yhdessäolo ja 
ajatusten vapauttaminen järjesti kaaoksen. Aamulla kes-
kustelu jatkui uudella, jäsentyneemmällä tasolla.

Toinen ajatuspajalle kutsuttuja askarruttava asia oli, mi-
tä hyötyä osallistumisesta on. Työskentely ja lopputulos 
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riippui ryhmästä ja hyödyt saattavat tulla pitkänkin ajan jälkeen. Siksi osallistu-
jien saamiseksi mukaan piti nähdä tavallista enemmän vaivaa.

Järjestäjien tehtäväksi jäi etsiä kutsun saajiksi ihmisiä eri piireistä, toisilleen 
tuntemattomia ja eri tavoin ajattelevia osallistujia. Vain yhdessä ajatuspajassa 
oli selvä teema, vanhuuden mullistaminen. Siksi kutsuvieraiden etsimisessä sai 
käyttää todella paljon mielikuvitusta. Kutsuttavia listattiin muun muassa pai-
kallislehtien jutuista, internethauilla sopivia hakusanoja käyttäen ja kysymällä 
vinkkejä luovista tyypeistä niiltä ihmisiltä, jotka tuntevat paljon väkeä omalla 
alueellaan. Ja aina kun joku kieltäytyi tai hyväksyi kutsun, häneltä kysyttiin, 
tietäisikö hän jonkun, joka kannattaisi pyytää mukaan.

Ketä ajatuspajoille sitten osallistui? Mukana oli yrittäjiä, yhdistysten aktiiveja, 
maaseudun kehittäjiä, virkamiehiä maakunta- ja kuntatasolta, päättäjiä, opis-
kelijoita, taiteilijoita ja kirjoittajia.

Puheenaiheet muotoutuivat jokaisessa pajassa hieman erilaisiksi osallistuji-
en kiinnostuksen mukaan. Yhdessä ajatuspajassa taottiin kovasti mikroyrit-
täjyyden ja uudenlaisten maaseutuyrittäjien asioita. Toisessa matkailu nousi 
enemmän esille. Yhteen ajatuspajaan otettiin etukäteen teemaksi uudenlainen 
vanhuus ja osallistujajoukkokin suuntautui sen mukaan.

Ajatuspajan työskentelyä veti alan ammattilainen. Hänen tehtävänään oli huo-
lehtia ryhmän toiminnasta, työskentelyn etenemisestä ja kääntää ajatuksia eri 

kanteille, havainnoida ja palauttaa havainto-
ja osallistujille pohdittaviksi.

Ajatuspajan kirkkaimpia ideoita otettiin 
mukaan muuhun Uutispuuron työhön ja 
tapaamisiin. Mikroyrittäjyydestä puhuttiin 
kansanedustajille ja vanhuuspajan oival-
luksia jaettiin Raahessa vanhuspalvelujen 
tulevaisuutta käsittelevässä Hyvä Elämä 
-tilaisuudessa.

Ajatuspajat eivät nyrjäyttäneet maailmaa 
saman tien radaltaan. Osallistujapalaut-
teissa toistui innostus, vahvistus omalle 
päämäärälle ja uudenlaistenkin ajatusten 
saaminen tilaisuuksista. Osa koki myös 
saaneensa hyödyllisiä kontakteja ja osa oli 
työstänyt ajatuspajan ideoita eteenpäinkin. 
Osa taas kaipasi enemmän konkreettista te-
kemistä ajatuspajoille. 

Valokuvaaja Aki Roukala osallistui ajatuspajaan 
loppuvuodesta 2012. Yrittäjä Marjatta Halt-
tu takoi ajatuksia uudenlaisesta vanhuudesta 
pajalla vuonna 2014. Osallistujat valottavat, 
millaisia mietteitä heillä heräsi ja millaisia ver-
kostoja maaseudulla tarvitaan.

•	Jos haluat mukaan kymme-
nen ihmistä, valmistaudu 
kutsumaan sata.

•	Etsi pajalle paikka, jossa on 
tarpeeksi isot tilat, hyvää 
ruokaa, saunomismahdolli-
suus ja vielä mahtava mai-
sema. Syrjäinen sijainti on 
etu, osallistujat eivät lähde 
muihin rientoihin vaan py-
syvät ryhmässä.

•	Tee etukäteistyötä ryhmän 
vetäjäksi valitsemasi am-
mattilaisen kanssa, mihin 
kokoontumisella pyritään.

•	Pyydä palautetta ja pidä yh-
teyttä osallistujiin jälkikä-
teenkin.

•	Siedä epävarmuutta loppu-
tuloksesta ja anna ryhmälle 
tilaisuus näyttää yhteiset 
ideavoimansa.

Tee näin: !

PALAUTETTA OSALLiSTUJALTA:  
”Olin kovin innostunut ja otettu tästä päätä = ajatuksia kään-
tävästä prosessista, joka noiden päivien aikana käytiin! Jotain 
jatkoa tälle! Mitä se on, en osaa vielä sanoa. Mutta kun ajatus 
tulee, ilmoitan kyllä! ”
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Maalla on tilaa
t e k s t i  Kati Valjus   

valokuvaaja aKi rouKaLa kyllästyi kaupunkieläMään ja 
tekee nyt töitä hailuodossa. olennaisin ero entiseen on, 
että hän herää joka aaMu intoa puhkuen.

a k i  ro u k a l a n  aamu alkaa talon lämmityksellä. Miestä hymyilyttää. ”Elämä 
on nykyään ihan toisenlaista kuin neljä vuotta sitten. Kaikki tuli valmiina”, valo-
kuvaaja hymyilee.

Robottielämässä oli monta piirrettä, joista mies ei niin välittänyt. Itsensä piti 
omistaa työlle, josta ei kuitenkaan saanut tehdä omannäköistään. Ihmissuhteet-
kin olivat pinnallisia.

Elämänmuutos ei silti tapahtunut sormia napsauttamalla. Miehen mukaan 
prosessi on vieläkin kesken. ”Siinä on se jännä ero, että maaseudulla asunut voi 
muuttaa kaupunkiin ja alkaa tehdä siellä mitä tahansa työtä, mitä kaupungissa on 
tarjolla. Mutta kun kaupunkilainen muuttaa maalle, pitää työnkuva luoda itse.” 

Niin Roukala on tehnyt. Hailuotolaisesta ateljeetalostaan hän tekee valokuvaa-
jan töitä ja pyörittää omaa pikkuruista Kioski-levy-yhtiötään. Siinä ohessa hän 
puuhastelee erilaisia taideprojekteja kuten valokuvakirjaa Hailuodosta.

”Puuhasteluahan tämä on. Mutta sanavalinta ei silti tarkoita, ettenkö tekisi 
työtäni ammattimaisesti.”

ro u k a l a n  P e r h e , johon kuuluvat vaimo ja 3-vuotiaat kaksospojat, on 
otettu Hailuodossa vastaan hyvin. Mummot tuovat marjaämpäreitä ja kaupassa 
käyntikin on sosiaalinen tapahtuma. Kanssakäyminen ihmisten kanssa ei rajoitu 

”Kun kaupunkilai-
nen muuttaa maalle, 
pitää työnkuva 
luoda itse.” !

2.  Maakunnan toimijat > ajatusPajat
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oman ikäisiin ja samoista asioista kiinnostu-
neisiin ihmisiin, mikä on Roukalan mielestä 
mahtavaa.

v e r kos to i t u m i n e n  ta Pa h t u u 
maalla automaattisesti.

”Touhuan töitäni mahdollisuuksien 
mukaan Hailuodossa. Viime aikoina olen 
esimerkiksi kuvannut täällä kolme musiikki-
videota. Siinä me touhusimme, minä ja 
maajussit. Tarvittiin hevonen ja harvinaisia 
autoja. Soitin kaverille, ja autot ja hevonen 
tulivat sovituilla kellonlyömillä sovittuihin 
paikkoihin. Sama äijä, jolta ostan poltto-
puut, päätyi myös videolle”, Roukala nauraa.

Ja mikä tärkeintä: Roukala sai touhuta 
omalla saarellaan.

j os  ro u k a l a  olisi toi-
sentyyppinen ihminen, hän 
saattaisi ruikuttaa, kuinka 
taiteilijan leipä on tiukassa 
ja kuinka yrityksillä menee 
huonosti. Mutta Roukala ei kuulu ruikuttajiin. Yhden hengen 

yritystään pyörittävä Roukala kuuluu mikroyrittäjiin, jotka ovat tietyllä tavalla yh-
teiskunnassa väliinputoajia. Kunnat kannustavat mieluummin isoja yrityksiä kuin 
itsensä työllistäjiä. Tässä kohtaa Roukalan on pakko ottaa epäkohta puheeksi.

 ”Meillä on yhä enemmän yrityksiä, jotka eivät sovi mihinkään perinteisesti 
luokiteltuun yrityslokeroon. Tällöin eri tahojen tarjoamien investointitukien tai 
starttirahojen vaatimat kriteerit koosta tai toimialasta saattavat jäädä täyttymät-
tä, eikä tukea siksi myönnetä. Näin voi olla esimerkiksi, jos yritys yhdistää useita 
toimialoja”, Roukala tietää.

Roukala peräänkuuluttaa kunnilta mik-
royrittäjien toimintaedellytysten paran-
tamista. Näin voitaisiin edistää työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa pienissä kun-
nissa, joihin usein mahtuu perinteisempien alojen yrityksiä vain yksi laatuaan. 
Sen sijaan luovien alojen yrittäjille maaseudulla olisi Roukalan mukaan enem-
mänkin tilaa. 

ro u k a l a i t s e  ei palaisi kaupunkiin enää mistään hinnasta. ”Pidän sitä aika 
hyvänä mittarina, että olen joka aamu aika innoissani tulevan päivän töistä.”

”Siinä me touhu-
simme, minä ja  
maajussit.”

! Roukalan tuleva Hailuoto-kirja koostuu 
pääosin henkilö- ja maisemakuvista.

Kuvat: Aki Roukala
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2.  Maakunnan toimijat > ajatusPajat

Ikäihmiselläkin on 
identiteetti
t e k s t i  Kati Valjus    

kun ikäihMiset saavat itse rakentaa palvelunsa, he 
pysyvät toiMintakykyisinä pideMpään. Maaseudulle ja 
kaupunkiin tarvitaan erilaiset palveluratkaisut. 

m i l l a i s ta o n  tulevaisuuden vanhuus? Ainakin se on erilaista maaseudulla ja 
kaupungeissa, ennustaa oululainen Marjatta Halttu, jonka yritys toimii erilaisten 
hoiva-alan uusien innovaatioiden parissa.

Ikääntyvistä suurista ikäluokista puhutaan yhteiskunnallisissa keskusteluissa 
usein kuin kyseessä olisi ongelmajäte. ”Tavanomaisia ja totuttuja ajatusmalleja on 
viimeistään nyt aika alkaa ravistella ja nähdä ikääntyvän väestön tarpeet mahdol-
lisuutena. Vanhustenhoidon ratkaisuissa on tarjolla valtavasti kotimaisia työpaik-
koja ihan lähitulevaisuudessa, jos ala osataan hyödyntää”, Halttu pohtii.

h a lt t u  osa l l i s t u i  Uutispuuro-hankkeen Ajatuspajaan, jossa keskusteltiin 
hyvästä vanhuudesta. ”Tulevaisuustutkija Ilkka Halava piti mielenkiintoisen pu-
heenvuoron, jossa keskeisessä asemassa oli identiteetti.”

Suomalaisessa yhteiskunnassa ihmisen identiteetti on tähän saakka muodostu-
nut työn kautta. Näin ollen ihmisen arvo ja arvokkuus ovat vaarassa hävitä, kun 
hän eläköityy.

”Se on erikoinen juttu. Missään muualla maailmassa ihmisen identiteettiä ei 
lokeroida näin vahvasti sen mukaan, mitä hän tekee työkseen. Monella eläköity-
vällä on tunne, ettei hänellä ole työelämän päättymisen jälkeen enää mitään. 
Mutta työelämäaikahan on vain ohimenevä aika elämästä”, Halttu muistuttaa.
Nuoriso tietää tämän jo. He eivät edes voisi rakentaa identiteettiään työn varaan, 

2.  Maakunnan toimijat > ajatusPajat

”On jo aika nähdä 
ikääntyvän väestön 
tarpeet mahdolli- 
suutena.” !
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sillä moni heistä tulee vaihtamaan työpaikkaa ja ammattiakin monta kertaa elä-
mänsä aikana.

Identiteetti ei ole mikään yhdentekevä asia. ”Se määrittää sen, milloin olen arvo- 
kas”, Halttu kiteyttää. Hän itse haluaa määrittää identiteettinsä rakkaiden asioi- 
den, kuten teatterissakäynnin ja kirjojen lukemisen kautta – vielä vanhanakin.

”Vanhuksetkin pitäisi saada ajattelemaan tätä asiaa uudelta kantilta. He ovat 
aktiivisia toimijoita siinä prosessissa, jossa määritellään tulevaisuuden vanhuus ja 
sen toimintamallit.”

Halttu haluaa uskoa, että kun ikäihmiset rakentavat itse palvelunsa, he pysyvät 
toimintakykyisinä pidempään. Ihminen on kokonaisuus.

m o n e n  i k ä ä n t y vä n  toive on saada elää mahdollisimman pitkään omassa 
kodissaan. Tässä kohtaa tullaan maaseudun ja kaupungin erilaisiin olosuhteisiin.

”Suomessa pitäisi ymmärtää kumpaakin kenttää, maaseutu ja kaupun-
ki tarvitsevat erilaiset ratkaisut. Maalla välimatkat ovat pitkiä. Huo-
mionarvoista on myös miettiä, haluammeko tulevaisuuden vanhuksis-
tamme aktiivisia vai passiivisia, ja mitkä mahdollisuudet aktiiviseen 
vanhuuteen ovat näissä kahdessa ympäristössä.”

Uusia palveluratkaisujakin todennäköisesti tarvitaan. Tekniikkaa 
valjastetaan jo nyt hyvää vauhtia vanhuspalveluiden käyttöön. 

”On hienoa, että esimerkiksi kotipalvelu ja omaiset voivat teknisten 
välineiden kautta olla aktiivisesti yhteydessä syrjäseudulla asuviin 
vanhuksiin. Peräänkuuluttaisin kuitenkin myös sosiaalista toimintaa, 
esimerkiksi kylätaloja, kaikkien olohuoneita, joissa ihmiset voivat 
tavata toisiaan ja eri sukupolvet kohdata. Tykkään puhua niin sanotus-

ta neljännestä sektorista, joka voisi kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, 
että ihmiset itse aktivoituvat järjestämään itselleen tiloja ja toimintaa.”

m yÖs  y r i t ys s e k to r i l l a  kaivataan Haltun mukaan pikaista ajatusmallien 
muutosta.

”Yhä useampi ihminen on valmis maksamaan siitä, että saa toivomansa vanhuu-
den. Yrittäjien olisi korkea aika lähteä miettimään, miten tuotteistaa sellaisia 
palveluja, jotka myönteisellä tavalla tukevat niin vanhojen kuin nuorten ihmisten 
yksilöllistä identiteettiä arvokkaina yksilöinä. Toistaiseksi kaikki ikääntyneille 
suunnatut palvelut toistavat yhtä ja samaa. Kannattaisi ehkä kuunnella, mitä 
vanhukset itse toivovat. Voisi syntyä aivan uusia, lifestyle-pohjaisia ratkaisuja.”

Taas palataan identiteettiin. Vanhus ei halua olla ongelmajäte vaan aktiivinen 
toimija omannäköisessään yhteisössä. Hän haluaa toteuttaa identiteettiään 
loppuun saakka.  

”Toistaiseksi kaikki ikääntyneille  
suunnatut palvelut toistavat yhtä  
ja samaa. Kannattaisi ehkä kuunnella, 
mitä vanhukset itse toivovat.” !
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Tiedotustaito  
ja kylien viestintä
t e k s t i  Pia Alatorvinen

Y ksi maaseututiedotushankkeen tärkeimmistä 
tavoitteista on, että maaseudun ääni jatkaa kuulumistaan hankkeen lop-
pumisen jälkeenkin. Tähän tehtävään Uutispuuro paneutui vahvistamalla 

maaseudun ihmisten omaa viestintäosaamista. Yhteistyökumppaneina tässä olivat 
maakunnan lukuisat kyläyhdistykset ja muut paikalliset yhteisöt.

Kylillä järjestettiin kolmenlaisia tiedotustaidon tapahtumia, suullisen viestinnän 
iltoja, kylien viestin hiomista markkinoinnin näkökulmasta sekä sisäisen ja ulkoisen 
tiedottamisen verkostoitumistilaisuuksia.

Juuttuuko puhe kurkkuun?
Kyläyhdistysten aktiivit ovat usein niitä henkilöitä, jotka pääsevät kertomaan kylän 
elämästä muille erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Tilanteet ovat tärkeitä paikkoja kertoa 
kylien monipuolisesta elämästä ja antaa positiivinen kuva maaseudusta. Toisaalta ti-
lanteet voivat olla esiintyjälle jännittäviä, mikä saattaa häiritä viestin välittymistä.

Suullisen viestinnän illoissa teatteritaiteen ohjaaja opasti kyläaktiiveja oman asian 
esille tuomiseen rennosti ja ymmärrettävästi. Tilaisuuksissa tehtiin erilaisia äänen-
käytön fyysisiä harjoituksia ja puheharjoituksia. Jokainen sai itse puhua ja toisaalta 
myös oppia uutta toisten puhumisen kautta. 

Kyläklinikat
Kylien markkinointiin perehdyttiin kyläklinikoilla. Iltojen aikana keskityttiin kylän 
viestin terävöittämiseen markkinoinnin ja tuotteistamisen näkökulmasta. Kylil-
lä saattoi olla esimerkiksi idea tapahtumasta, jota halutaan kehittää paremmaksi. 
Kyläklinikan vetäjänä toimi markkinoinnin ammattilainen, joka kertoi perusasioita 

tuotteistamisesta ja sen jälkeen käsiteltiin osallistujien omia ideoi-
ta ja viilattiin niitä yhdessä eteenpäin.

Perustietoa jakaneet kyläklinikat ja suullisen taidon illat osoittau-
tuivat tarpeellisiksi ja osallistujat toivoivat illoille myös jatkoa, jol-
loin tietoa olisi voitu syventää. 

Kylä tiedottaa – omille ja vieraille
Samaa palautetta tuli myös Kylä tiedottaa -illoista, joita pidettiin 
kevään 2014 aikana koko maakunnan alueella. Kylä tiedottaa -ilto-
jen tarkoituksena oli kerätä koko maakunnan alueelta kyläviestijöi-
den verkosto ja rohkaista ihmisiä avoimeen viestintään sen lisäksi, 
että osallistujat saivat konkreettisiakin työkaluja kylien sisäisen ja 
ulkoisen viestinnän tehostamiseen. Kylä tiedottaa -iltojen yhteis-
työkumppaneina olivat kyläyhdistysten lisäksi paikallislehdet.

Viestintäverkostoa lähdettiin kokoamaan, koska haluttiin vahvis-
taa maaseudun monipuolista ääntä. Usein mediassa korostuvat 
negatiiviset uutiset, kyläkoulujen sulkeminen, väen väheneminen 
ja palvelujen karkaaminen kauemmas. Kylillä on kuitenkin monen-
laista väkeä, joka tarttuu toimeen itse. Elämä maaseudulla on myös 
toimeliasta, sosiaalista ja aktiivista. Viestintäverkoston on tarkoi-
tus kertoa kaikesta tästä ja nostaa maaseudun positiivisia asioita 
pysyviksi puheenaiheiksi.

Sanomalehti Kaleva aloitti vuoden 2013 lopulla uudenlaisten yh-
teisösivujen tuottamisen. Sivuilla yhteisöt itse saivat kertoa omas-
ta toiminnastaan kuvin ja sanoin. Kaleva pyysi, että kylätoimijat 
voisivat tuottaa sivuille juttuja. Yhteisösivut ovat merkittävä näy-
teikkuna koko maakuntaan. Tilaisuus kylätoiminnan esille tuomi-
seen kannatti ottaa tosissaan ja käyttää hyväksi. Pohjois-Pohjan-
maan kylät ry ottikin aktiivisen roolin kyläviestinnässä.

Kokosimme yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kylien kanssa ensin yh-
teen aluevastaavia, jotta saisimme koko laajan maakunnan parem-

Maaseudun ääni  
jatkaa kuulumistaan 
hankkeen jälkeen. !
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min haltuun. Aluevastaavat ovat alueensa aktiivisia viestijöitä, jotka haluavat saada 
muitakin mukaan kyläviestintään. Aluevastaavat kutsuivat alueeltaan viestinnästä 
kiinnostuneita ihmisiä Kylä tiedottaa -tilaisuuksiin.

Uutispuuro pyysi tilaisuuteen paikalle paikallisen sanomalehden edustajan. Pai-
kallislehdet lähtivät mielellään mukaan. Paikallislehdet tekevät juttuja asukkaiden 
asioista ja kukapa niistä osaisi paremmin kertoa ja vinkata medialle kuin asukkaat 
itse. Kiertueella tuli ilmi, että kynnys ottaa yhteyttä jopa siihen tuttuun, oman 
paikkakunnan toimitukseen on yllättävän suuri. Kasvokkain kohtaaminen madalsi 
kynnystä pitää yhteyttä lehteen, ja näin monipuolisti sitä kuvaa, minkä paikallislehti 
alueesta välittää.

Tilaisuuksia varten tehdyistä materiaaleista painettiin 
Kylä tiedottaa -viestintäopas, jonka sähköinen versio on 
Maaseudun Sivistysliiton nettisivuilla.

Viestinnän merkitys kaikessa toiminnassa ymmärretään. 
Kylätoimijat ovat saaneet nyt perustaitoja viestintään. 
Verkoston kehittyminen on hyvällä alulla. Verkostoon voi kuulua minkä tahansa 
yhteisön jäsen, metsästysseuroista ja kyläyhdistyksistä vapaamuotoisiin maaseudun 
harrastusporukoihin. Parin sadan osallistujan joukossa olikin ihmisiä muun muassa 
kyläyhdistyksistä, kotiseutuyhdistyksistä ja maamiesseuroista.

Mitä kylien viestintäverkoston toiminta hyödyttää? Ensinnäkin aina kannattaa 
kertoa muille hyvistä esimerkeistä, jotka auttavat muitakin kyliä. Kaikkea ei tarvit-
se keksiä alusta asti itse. Toiseksi maaseutuelämän positiivinen esiintuominen tuo 
kiinnostusta maaseudulla asumiseen, matkailuun ja yrittämiseenkin. Kolmanneksi 
viestintä on vaikuttamista. Myös päätöksentekijät joka tasolla tarvitsevat tilastotie-
don lisäksi esimerkkejä elävästä elämästä myös maaseudulta.

Käytännössä verkosto tutustuttaa ihmisiä toisiinsa. Naapurikylälle osataan ottaa yh-
teyttä, kun on jo kerran tavattu. Kynnys paikalliseen mediaankin on matalammalla, 
kun juotiin kylätalolla kahvit yhdessä.

Verkosto hoksaa nostaa aktiivisesti itse aiheita medialle. Verkosto on vapaamuotoi-
nen, eli juttuvinkkien antamisesta ei tarvitse neuvotella kenenkään kanssa. Mut-

ta apua verkostolta voi saada vaikka juttujen 
kirjoittamiseen. Parhaimmillaan viestinnän 
muuttuessa aktiivisemmaksi vältytään päällek-
käisyyksiltä niin tekemisessä kuin tapahtumien 
ajankohdissakin.

Yhteisöissä vapaaehtoisesti tehtävät työt tuppaa-
vat kasautumaan harvoille henkilöille. Verkosto 
voi auttaa siinä, että viestinnän tehtävät jaetaan 
puheenjohtajia ja sihteerejä laajemmalle joukolle. 
Avoimen verkoston kautta tietoisuus jokaisen 
viestintävastuusta ja -vapaudesta kasvaa.

Usein on todettu, että maaseututiedotushank-
keen tarkoitus on vahvistaa maaseudun ääntä. 
Toisaalta voisi sanoa, että viestintävastuun 
laajentaminen ja viestijöiden lisääntyminen 
vahvistaa maaseudun ääniä. Avoimeen vies-
tintään rohkaiseminen tuo esille uudenlaisia 
ja monenlaisia tarinoita maaseudusta. Viestin-
tävälineetkin ovat niin monipuolisia, että mu-
kaan kyläviestintään kannattaa ottaa erilaisista 
asioista kiinnostuneita ja eri välineiden osaajia, 
kirjoittajia ja kuvaajia, nuoria ja vanhoja. Näin 
kuva maaseudusta muuttuu monipuolisemmak-
si ja samalla myös todellisemmaksi. Maaseudun 
kiinnostavuus kasvaa niidenkin silmissä, jotka 
eivät yksipuolisemmasta maaseutukuvasta ole 
löytäneet itselleen tartuntapintaa.

•	Ota mukaan alueesi tärkeät 
organisaatiot ja erityisesti 
mediat.

•	Etsi avainhenkilöitä ja kut-
su heidät henkilökohtaises-
ti verkostoon.

•	Käytä eri alojen asiantun-
tijoita.

•	Mieti mitä hyötyä verkos-
tosta on osallistujille ja ker-
ro se heille.

•	Mieti, mitkä verkoston ta-
voitteet ovat lyhyellä ja pit-
källä aikavälillä.

•	Toimi pitkäjänteisesti, ver-
kostojen hyödyt eivät tule 
esiin heti.

•	Viestinnän merkitys tun-
nustetaan yleisesti, mutta 
asiasta pitää silti muistut-
taa tasaisin väliajoin.

Tee näin: !

Kasvokkain kohtaa-
minen madalsi kyn-
nystä pitää yhteyttä 
paikallislehteen. !

Pari sataa ihmistä eri puolilla maakuntaa haki sytykkeitä kylä-
toimintaan Uutispuuron illoista. Kylätoiminnan iloista ja kehit-
tämisestä kertovat kyläklinikalle osallistunut pudasjärveläinen 
Jaakko Sahuri ja iiläinen kyläverkostoituja Anita Sievänen.
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Lokerointi ei  
talkootöihin sovi
t e k s t i  Saara Kärki    

”Yhteistyöllä 
ajamme kylien 
etuja ja olennai- 
sia asioita.” !
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aktiivinen kyläseura saa kunnostettua vaikka jääkiekko- 
kaukalon. aittojärven kylällä tartutaan tuuMasta toi-
Meen, jotta kyläläisten on hyvä olla.

m at k a a i t tojä rv e n  kylälle Pudasjärvelle käy läpi ruskaan valmistautuvan luon-
non. Kuulas syysaurinko saa kylän kirkon ja vanhat rakennukset näyttämään maalauksel-
ta. Täällä Livojoen rannalla kyläseuran puheenjohtaja Jaakko Sahuri häärii apuna kylään 
palkatuille työntekijöille, jotka harventavat metsää.

”Olemme palkanneet kaksi pitkäaikaistyötöntä vuoden loppuun asti maisemointitöi-
hin. He tekevät täällä risusavottaa, johon on saatu maanomistajien luvat. Näin on saatu 
kaksi pitkäaikaistyötöntä pois Pudasjärven listalta ja samalla olemme saaneet maise-
mointia tehtyä”, Sahuri kertoo.

Kylällä työ näkyy muun muassa Livojoenvarren putsauksena. Nyt kalastajat pääsevät 
rantaan asti onkimaan. Raivattuna on noin neljän kilometrin matka Livojoen sillalta 
alkaen. Työntekijöiden lisäksi kyläseuralla on haussa palvelukseensa kylätalkkari, joka 
tekisi hommia vanhusten puiden pilkkomisesta lumien raivaukseen. Muut työt kyläseura 
tekee yhdessä talkoilla.

Juuri vanhuksista huolehtiminen on merkittävä osa kyläseuran toimintaa. Sahurin mu- 
kaan seuran tärkeimmät tehtävät ovatkin toimia vanhemman väestön eduksi ja nuorten 
koulunkäynnin turvaamiseksi. Toimiminen yhdessä vanhojen, nuorten ja lasten kesken on 
tärkeää. Yhteisöllisyys on näkynyt kylällä muun muassa jääkiekkokaukalon kunnostustal-
koissa, joihin ovat osallistuneet niin vanhemmat, lapset kuin iäkkäämmätkin asukkaat.

Kyläseuran jäseniä ovat kaikki seuran alueella asuvat, eikä erillistä jäsenmaksua kerätä. 
Vuosittain järjestetään erilaisia tapahtumia, joilla kerätään rahaa toiminnan ylläpitämi-
seksi.

sa h u r i  osa l l i s t u i  Uutispuuron 
Kuusamossa järjestämään kyläklinikkaan 
ja hän piti kokemusta yleissivistävänä kylä-
seurojen toimintaa ajavana tapahtumana.

”On hienoa, että kylät verkostoituvat ja 
tekevät yhteistyötä. Näin saamme 
toisiltamme ideoita ja kuulemme, miten 
asiat muualla tehdään. Samalla myös tulee 
pidettyä huoli, ettei kylien välillä järjestetä 
tapahtumia päällekkäin. Niin ajamme 
kylien etuja ja olennaisia asioita”, Sahuri 
sanoo.

Sahurin puheenjohtajuuden aikana 
Aittojärven kyläseuran asioita on saatu 
kehitettyä ja ajettua eteenpäin. Samalla 
Pudasjärven kaupunki on nähnyt, miten 
paljon kyläseura tekee ja toimii alueellaan.

”Olemme talkoovoimin siistineet sekä 
maalanneet koulua. On hienoa, että 
saimme siihen kaupungilta tonnityöläisiä 
avuksi. Suunnitelmissa on, että ensi vuon- 
na pääsemme kartoittamaan rakennuksia  
ja niiden kunnostustarvetta.”

Kylälle on saatu elämää ja kyläkolossa 
järjestetään virikepäiviä. Osallistujia on 
toista kymmentä ja edelliskerran teemana 
ollut naurisvelli teki hyvin kauppaansa. 
Seurassa kun toimitaan, riittää mielipitei-
tä laidasta laitaan ja se on sallittua, jopa 
suotavaa. Sahuri pitää tärkeänä sitä, että 
seuratoiminta on kaikille avointa ja kaikki 
ovat siihen tervetulleita, ikään tai 
sukupuoleen katsomatta.

2.  Maakunnan toimijat > kylien viestintä
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Avointa ja  
ajantasaista viestintää
t e k s t i  Saara Kärki

pohjois-iin kyläyhdistyksen vetonaula on aktiivinen 
anita sievänen . hän pitää tärkeiMpänä, että kylällä 
viihdytään eikä sieltä haluta Muuttaa pois.

k u n  k u u n t e l e e  Anita Sievästä, on vaikea uskoa, että hän on asunut Pohjois-
Iissä vasta yhdeksän vuotta. Niin lämpimästi ja tuntevasti hän nykyisestä kotiky-
lästään puhuu. Eikä Sievänen ole jäänyt pelkäksi riviasukkaaksi, vaan hän toimii 
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen puheenjohtajana. Sievänen on aktiivinen puheenjoh-
taja, jolla on näkemys siitä, miten saadaan kyläläiset pysymään kiinnostuneina 
oman kylän asioista.

”Meidän Facebook-sivumme ja kotisivumme ovat aina ajan tasalla. Päivitämme 
niitä kerran viikossa ja jos tiedotettavaa asiaa ei ole, niin teemme sitä”, Sievänen 
nauraa.

P u h e e n j o h ta ja o n  osallistunut Uutispuuron järjestämään Kylä tiedottaa 
-iltaan ja hän on kyläviestijöiden verkoston alueellinen yhteyshenkilö. Innostumi-
nen viestimisestä näkyy edellä mainittujen lisäksi aktiivisena kirjoittamisena niin 
sanomalehti Kalevan Yhteisö-sivuilla kuin paikallislehti Rantapohjassakin.

”Halusin osallistua tapahtumiin, jotta opin tuntemaan uusia kyläläisiä. Tiedot-
tamisessa ei myöskään ole koskaan valmis. Kun käy koulutuksissa, saa uusia 
näkökulmia esille. Kannustan myös muita osallistumaan.”

Nykypäivänä aktiivinen viestiminen kertoo myös aktiivisesta kylästä. Sievänen 
pitääkin tärkeänä sitä, että kyläyhdistyksen tiedottaminen on avointa ja mutka-

”Halusin osallistua 
tapahtumiin, jotta 
opin tuntemaan  
uusia kyläläisiä.  
Tiedottamisessa  
ei myöskään ole  
koskaan valmis.”!
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tonta. Tarkoitushan on edistää yhteisiä asioita, saada kyläläiset pysymään 
kylällä ja jopa houkutella uusia asukkaita. Kyläyhteisön sivuilla tiedotetaan 
tapahtumista ja kerrotaan kyläläisten kuulumista. Erityisen onnistuneelta 
tiedottaminen tuntuu, kun sen huomaa tavoittaneen kohteensa.

”Rakensimme kesällä talkootyöllä 675 metriä lammasaitaa ja saimme 
sinne 20 hengen porukan. Mukana oli myös nuori mies, joka oli nähnyt 
ilmoituksen ja halusi tulla mukaan. Näin me tavoitamme myös uusia 
henkilöitä.”

s i e vä n e n  k e h ot ta a  kaikkia asioista 
kiinnostuneita osallistumaan kylän viestintään. 
Kirjoittamisesta ei kannata tehdä itselleen liian 
suurta kynnystä, vaan suhtautua siihen uteliain 
ja avoimin mielin.

”Opin, että kannattaa kertoa niin kuin kertoi- 
si kaverilleen ja kirjoittaa lyhyitä, ytimekkäitä 
lauseita. Koulutuksen myötä olen myös innos- 

tunut kuvaamaan. Kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa!”
Kaikkia kyläläisiä yhdistystoiminta ei aina kiinnosta, mutta Sievänen 

on hyvillään siitä, että uusi sukupolvi kasvaa läheisessä koulussa ja he 
suhtautuvat yhdistykseen innokkain mielin. Yhdistys ja koulu tekevät 
yhteistyötä, sillä yhdistys on muun muassa jakanut koululaisille heijasti-
mia ja Sievänen on käynyt pitämässä heille sienikoulutusta. Joulurauhan 
julistus on yhdistetty samaksi tapahtumaksi koululaisten joulujuhlan 
kanssa. 

”Meillä on Iin kylien neuvottelukunta, johon kuuluu 11 kylää. Kokoon-
numme kolme neljä kertaa vuodessa ja käymme siellä läpi jokaisen kylän 
kuulumiset ja tulevat suunnitelmat. Se on tärkeää keskinäistä yhteydenpitoa, 
päällekkäisyyksien poistamista ja uusien yhteistyömuotojen luomista.”

k y l i e n  to i m i n ta a  ja koko maaseutua arvostetaan. Siksi Sievänen kokee 
tärkeänä, että yhteistyö myös eri kylien välillä toimii. Omalla alueella yhteistyö 

”Tarkoitus  on edis-
tää yhteisiä asioi-
ta, saada kyläläiset 
pysymään kylällä 
ja jopa houkutella 
uusia asukkaita.”!

on jo hyvissä kantimissa, mutta koko Pohjois-
Pohjanmaan kylien välisessä kanssakäymi-
sessä on Sieväsen mukaan vielä parantamisen 
varaa.

Anita Sievänen veti luonnon-
tuotetyöpajaa yhdessä Jorma 
Seppälän kanssa Pohjois-Poh-
janmaan kyläpäivillä 2014.

Kuva:Pia Alatorvinen
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Maaseutufoorumi

P ohjois-Pohjanmaalla on toiminut maaseututoimijoiden epävirallinen 
verkosto vuodesta 2007 lähtien. Verkosto perustettiin maakuntaan val-
takunnallisen maaseutuverkoston vanavedessä. Maaseututiedotushanke 

oli alunperin verkoston idea. Verkostossa koettiin, että maaseudun ja kaupun-
kien raja-aitoja pitää poistaa ja tuoda maaseudun mahdollisuudet ihmisten tie-
toon. Uutispuuro-hanke Maaseudun Sivistysliitossa on tehnyt tätä työtä.

Verkostoitumisella halutaan lisätä organisaatioiden välistä yhteistyötä, tiedon-
kulkua ja parantaa maaseudun kehittämisen laatua ja suunnitelmallisuutta. 
Vuonna 2013 alettiin virittää verkostoa maaseutufoorumiksi. Foorumi on edel-
leen vapaamuotoinen maaseututoimijoiden verkosto, mutta toiminnalle haettiin 
uutta suuntaa ja jäsentyneisyyttä. Toiminnan jatkuminen hyödyllisenä kaikille 
vaatii jonkin verran työtä ja kokoontumisten valmistelua. Foorumille valittiin 
vuosittaiset puheenjohtaja- ja sihteeriorganisaatiot. Uutispuuron yhtenä tehtä-
vänä on ollut maaseudun toimijoiden tuominen yhteen ja ensimmäisen sihteerin 
rooli lankesi hankkeelle luontevasti.

Vaikka foorumille valittiin puheenjohtaja- ja sihteerior-
ganisaatiot, vastuun on tarkoitus vaihtua säännöllisesti 
ja jakautua kaikille verkoston jäsenille. Verkostomaisuus 
foorumin toiminnassa tarkoittaa, että kukaan ei omista 
verkostoa, eikä se jää vain yhden tai kahden porukan 
jutuksi. Yhteistyön toimivuus on kiinni kaikista osallis-
tujista.

Vuosien 2013-2014 aikana on kokoonnuttu pari kertaa vuodessa laajalla toimi-
jajoukolla pohtimaan ajankohtaisia asioita. Ohjelmakauden vaihtumisen takia 
on keskitytty paljon tulevaan toimintaan, eri organisaatioiden väliseen työnja-

koon, päällekkäisen työn vähentämiseen, menneen ohjelmakauden ongelmien 
läpikäymiseen ja hankeideoiden kehittelyyn yhdessä.

Vastaavalla tavalla toimivaa verkostoa ei muissa maakunnissa ole. Toiminta ei ole 
viranomaisvetoista, mikä tekee tapaamisista epävirallisempia ja tiukan ohjel-
makeskeisyyden sijaan vapaampia ideoinnille ja jopa rönsyilylle. Tavoitteena on 
saada mukaan aina aihealueesta riippuen erilaisia osallistujia. Jokin teema voi 
herättää uusia organisaatioita osallistumaan foorumiin. Tilaisuudet ovat siis kai-
kille avoimia ja kutsua levitetään mahdollisimman laajalle toimijajoukolle. Näin 
etsitään uusia näkökulmia maaseudun kehittämiseen. Maaseudun kehittäjien 
ydinjoukko toki osallistuu foorumeihin useimmiten. Siihen kuuluu oppilaitoksia, 
Leader-ryhmät, Metsäkeskus, MTK, ProAgria, Pohjois-Pohjanmaan kylät, 4H, 
Maaseudun Sivistysliitto, Ely-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumi on ollut läheisesti tekemisissä valtakun-
nallisen maaseutuverkoston kanssa ja vienyt viestiä maakunnan maaseudun ai-
heista ja yhteistyön tuloksista koko maan tasolle.

Maaseutufoorumin rakentamisessa mukana ovat olleet MTK-Pohjois-Suomen toimin-
nanjohtaja Tarja Bäckman, Keskipiste-Leaderin toiminnanjohtaja Ilkka Peltola sekä 
Eeva-Liisa Repo Metsäkeskuksesta. Seuraavassa he avaavat verkostoitumisen hyötyjä ja 
omaa rooliaan siinä.

Yhteistyön  
toimivuus on  
kiinni kaikista 
osallistujista.!

t e k s t i  Pia Alatorvinen
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Maaseutunainen 
sormenpäitä myöten
t e k s t i  Saara Kärki

MaaseutufooruMi kokoaa yhteen eri tahot. 
luottaMus ja lennokas ideointi edesauttavat 
uusien ideoiden syntyMistä.

maa- ja metsätaloustuottajain  Keskusliitto MTK-Pohjois-
Suomen toiminnanjohtaja Tarja Bäckman on osallistunut Maaseutu-
foorumiin sekä nykyisessä työssään että aikaisemmassa 
pestissään Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällik-
könä. Bäckman ollut suunnitteluryhmän ja ydinryhmän 
jäsen. Hän on kokenut työn tärkeäksi, sillä hän on maaseu-
tuihminen henkeen ja vereen. Kotiseutu on Tyrnävällä.

”Yhteistyö on kaiken A ja O. Maaseudulla toimijat 
vähenevät ja asukkaat vanhenevat. On tärkeää, että jäljelle jäävät 
kykenevät yhteistyöhön. Tämä vaatii myös tekijöitä, eli niin sanottuja 
laukunkantajia. Kun asioita on sovittu, on tärkeää, että joku ottaa 
laukun kantaakseen”, Bäckman sanoo.

Bäckman kehuu Maaseudun Sivistysliittoa ja Leader-ryhmiä, jotka 
ovat antaneet resursseja ja toimintamalleja maaseudun kehittämiseen. 
Pohjois-Pohjanmaalla ollaan oltu tienraivaajia, sillä samanlaista 
toimintaa ei ole muualla koko maassa.

”Siihen nähden olisimme voineet ideoida vieläkin vapaammin ja 
lennokkaammin. Parasta foorumissa on ollut juuri vapaissa työpajoissa 
tehty pohdiskelu ja kehittäminen, johon arjessa jää liian vähän aikaa.”

”Maaseudulla 
yhteistyö on 
kaiken A ja O.” !
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m a as e u t u fo o ru m i n  ta r ko i t u s  on palvella kaikkia tahoja. Avoimuus 
ja vapaaehtoisuus ovat sen pääperiaatteet. Bäckmanin mielestä yksittäisillä toi-
mijoilla voi toisinaan olla vahvat näkemykset ja perinteet, jotka voivat olla paino-
lastina.

”Silloin ei pystytä taipumaan uudenlaiseen ajatteluun. Lisäksi hankesidonnai-
suus on jatkuvuuden kannalta ongelma. Uskon silti, että maaseutufoorumi 
pystyy tuottamaan uusia näkökulmia.”

Jonkin järisyttävän tavan löytyminen vaatisi aikaa rennolle ajattelulle. Har- 
millisesti ikuinen ajanpuute on melkein jokaisen ongelma. Toimijoiden välillä 
vaaditaan luottamusta, jotta ideoita voidaan pallotella vapautuneesti ilman 
pelkoa typeräksi leimautumisesta.

”Se on maaseudun voimavara, että eri tahot saadaan toimimaan yhteen. Lähtö- 
kohtaisesti ajattelen, että niin kauan kuin on henkilöitä, jotka haluavat käyttää 
aikaansa kunnallispolitiikkaan tai kyläyhteisön toimintaan, on myös elämää.”

Bäckman uskoo, että yksikin henkilö, joka on valmis laittamaan itsensä likoon 
ja ottamaan epäkiitollisenkin palautteen vastaan, voi saada alueelle hurjasti eloa.

”Uskon, että maaseutufoorumi 
pystyy tuottamaan uusia  
näkökulmia.” !

MaaseutufooruMin ensiMMäisenä puheenjohtajana toiMi- 
nut iLKKa peLtoLa näkee vapaaMuotoisen toiMintaMallin 
Mahdollisuutena viedä asioita laajalti eteenpäin.

Kuva: Pia Alatorvinen 
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Kaikki lähtee avoimuudesta
t e k s t i  Saara Kärki    

”Vapaassa tapaami-
sessa asioita nousee 
hyvin esille.” !
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”Laajemman  
näkyvyyden  
saaminen  
edellyttää  
yhteistyötä.”!
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m a as e u t u fo o ru m i n  a n s i o k k a i m Pa n a  puolena 
foorumia vuoden 2014 puheenjohtajana luotsannut Keskipiste- 
Leaderin toiminnanjohtaja Ilkka Peltola pitää osallistujien 
avointa kokemusten vaihtoa. Se onkin ollut foorumin tavoittee-
na yhdessä maaseudun asioiden esiin noston kanssa. 

”Vapaassa tapaamisessa asioita nousee hyvin esille. Meillä on 
paljon erilaisia verkostoja mukana, joista jokainen tuo lisänä 
oman osaamisensa. Näin saamme yhteen ajatusten rikkauksia ja 
huomaamme, millaisia erilaisia käytäntöjä asioiden toimimisten 
kanssa on”, Peltola kertoo.

Koska foorumin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, on sen 
hidasteena ainainen kiire, joka toisinaan verottaa osallistujien 
määrää. Peltola on kuitenkin hyvillään siitä, että kun kokonais-
osallistujien määrä on riittävän iso, joku pääsee aina paikalle. 
Kerättyjen kommenttien ja saadun palautteen perusteella 
foorumi on ollut tarpeellinen kanava maaseututoimijoille. 

m a as e u t u fo o ru m i n  v u os i t ta i n e n  puheenjohtaja-
organisaatio saa Peltolalta kiitosta.

”On hyvä malli, että puheenjohtajuus toimii oman toiminnan ohella. Muu- 
ten tämä tuskin menisi näin helposti. Puheenjohtajuus on ollut positiivinen 
kokemus, joka ei ole liikaa työllistänyt. Päivän tai kahden kokoontumiset eivät 
verota liikaa kenenkään työaikaa, mutta ne ovat kuitenkin sopivan mittaisia, 
että saadaan vietyä asioita eteenpäin.”

P e lto l a n  m u k a a n  jokainen voi alueellaan ajaa eri asioita, mutta laa-
jemman näkyvyyden saaminen edellyttää yhteistyötä. Näin foorumin merki-
tys terävöityy kaikille sen osallistujille.

”Toivottavasti toiminta saadaan pidettyä yllä ja vietyä eteenpäin. Nyt kun 
siirrymme uuteen EU-ohjelmakauteen, on tärkeää, että tietoa saadaan 
välitettyä. Näissä siirtymävaiheissa tiedonkulun tärkeys korostuu.”
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Tutustuminen  
tehostaa työtä
t e k s t i  Saara Kärki

MaaseutufooruMin ansiosta Maaseudun toiMijat ovat 
tutustuneet toisiinsa. nyt oMan sarkansa parissa puur- 
taMinen keskeytyy yhteisten tilaisuuksien ansiosta.

m e t sä k e s k u k s e n  e D i s tä m i s Pa lv e lu i D e n  päällikkö Eeva-Liisa 
Repo on osallistunut maaseutufoorumiin työnsä puitteissa, sillä Metsäkeskuk-
sen yhtenä tehtävänä on metsäelinkeinon edistäminen.  

”Valtakunnallisella tasolla organisoituminen toimii, joten päätimme lähteä 
mukaan myös alueellisella tasolla. Tämähän on tiedonvaihtoa. Me saamme 
tietoomme, mitä muut maaseudun toimijat tekevät ja mitä uusia toimintatapoja 
on kehitetty”, Repo summaa.

Parasta yhteisissä tapaamisissa on Revon mielestä ideat, joita saa ja voi myös 
antaa omiin tekemisiinsä muiden toimijoiden tavoista. Usein tieto kulkee usean 
mutkan kautta, foorumissa tieto kulkee suoraan taholta toiselle.

”Metsänomistajista ja -yrittäjistä suuri osa asuu ja yrittää maaseudulla, joten 
on tärkeää tietää, mitä siellä tapahtuu. Metsäala koetaan usein talousalaksi. 
Maaseutu on myös asuinympäristö. On hyvä pohtia mitä se tarkoittaa toimijoille 
ja on hyvä kertoa, miksi mitäkin tehdään, kun puuta tuotetaan taloudellisesti.”

Revolle foorumin mieluista antia on ollut myös toisiin tutustuminen. 
Tapaamisten myötä jokainen oppii, mitä kukakin tekee ja minkä alan osaajia 
joukosta löytyy. Revon mukaan tämä jopa tehostaa työtä. Työelämässä jokainen 
alkaa helposti puurtaa omaa sarkaansa ja kanssakäyminen voi jäädä vähiin.

”Olisi hyvä, jos toiminnalle löytyisi pysyvämpi rahoitustapa. Ei tälle ole 
tarpeen rakentaa raskasta organisaatiota. Ymmärrettäväähän se on, että ilman 
resursseja ei kukaan pysty tekemään. Uskon, että vapaalla verkostolla on 

”Foorumissa tieto 
kulkee suoraan 
taholta toiselle.” !
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mahdollisuus tarvittaessa nostaa ajankohtaisia 
asioita yleiseen keskusteluun.”

Virallisissa tapaamisissa ei usein ole aikaa yhtä 
vapaamuotoiselle keskustelulle, vaan se on valittuun 
aiheeseen sidotumpaa.
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2. Maakunnan       
     toimijat

Olisiko lyhyt johdato tähän osioon 
lorem ipsum: Parlamentit sitä ja tä-
tä lorem ipsum. Ajatuspajat lorem 
ipsum ja lorem ipsum lorem ipsum. 
xxxkcxkxkxxxx lorem isum Kylien vies-
tintä lorem ipsum lorem ipsum ja sitten 
vielä maaseutufoorumi lorem ipsum ja 
lorem ipsum lorem ipsum.

Päättäjien ja maakunnan maaseututoimi-
joiden lisäksi Uutispuuro on tavoitellut 
suurta yleisöä, tavallisia pohjoispohjalaisia 
eri keinoin. Maaseudun kiinnostavat ilmiöt, 
erityiset ihmiset ja toimintaa täynnä olevat 
paikat on tuotu yleisön tietoon välillisesti 
medioiden avulla tai henkilökohtaisten koh-
taamisten kautta.

mAAseutu nyt -PArlAmentit,  koko 
kAnsAn tAPAhtumAt, mAssAmediAt, 
mAAkuntAretket, mediAyhteistyö, 
sosiAAlinen mediA

3.  Suuri yleisö

POISTA VIIVA!!!!!



hin. Kuusiston vierailusta oli juttuja paikallislehtien lisäksi talouslehdissä. Me-
dianäkyvyyden aikaansaamiseksi tarvittiin kuitenkin järjestäjien puolelta perus-
teellisempaa taustoitusta kuin jo valmiiksi nimekkäiden puhujien kohdalla.

Isompien yleisemmin maaseutuaiheita käsittelevien parlamenttien tarve muuttui 
hankkeen aikana. Parlamenttien teemoja olivat esimerkiksi maaseutu globaalissa 
maailmassa, maaseudun ja kaupungin vuorovaiku-
tus ja maaseudun identiteetti. Kiinnostus yleisem-
piä aiheita käsitteleviä seminaaria kohtaan laski. 
Sen sijaan tarkemmin rajatut aihepiirit kiinnostivat, 
mikä huomattiin maakunnan muilla paikkakunnilla 
järjestetyissä tapahtumissa.

Syynä tähän voidaan pitää yhteiskunnassa voimakkaasti tapahtunutta pirstaloi-
tumista. Tarjontaa tiedosta ja tapahtumista varsinkin isommilla paikkakunnilla, 
kuten Oulussa, on valtavasti. Ihmiset keskittyvät omiin kiinnostuksen kohtei-
siinsa ja valikoivat yhä tarkemmin tilaisuudet, joihin osallistuvat. Siksi yleisem-
mällä tasolla oleviin seminaareihin on vaikeampi saada väkeä liikkeelle.

Tunnetut henkilötkään eivät vedä ihmisiä paikalle samalla tavalla kuin aikaisem-
min. Edes pääministeri ei ole enää harvinainen tapaus, jota tullaan katsomaan 
tiettyyn aikaan tiettyyn paikkaan. Sosiaalisen median käyttö on levinnyt viime 
vuosina kaikkiin kansanosiin. Sosiaalisen median kautta korkeatkin päättäjät tai 
julkisuuden vaikuttajat ovat säännöllisesti kansalaisiin kosketuksissa ja jopa lä-
heisessä vuorovaikutuksessa. Tämä voi vähentää intoa tulla seminaarityyppiseen 
kohtaamiseen, jossa ei suuren väkimäärän takia välttämättä pääse kiinnostavan 
ihmisen kanssa henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. 

Yleisiä aiheita käsittelevistä kaikille ihmisille tarkoitetuista seminaareista ollaan 
siis siirtymässä tarkemmin aiheeltaan rajattuihin ja suppeammalle kohderyhmälle 
suunnattuihin tilaisuuksiin. Olipa tilaisuuden koko ja aihe mikä hyvänsä, tunne-
tuista nimistä, arvostetuista asiantuntijoista ja hyvästä tarinasta aiheen taustalla 
on apua sekä medianäkyvyyden saamisessa sekä osallistujien houkuttelusta pai-
kalle.

Maaseutu nyt 
-parlamentit
t e k s t i  Pia Alatorvinen

U utispuuro on järjestänyt muutamia suurempia maaseutuparlamentte-
ja Oulussa. Parlamentteihin on kutsuttu merkittävässä asemassa olevia 
henkilöitä houkuttelemaan paikalle paljon ihmisiä keskustelemaan maa-

seutuaiheista. Parlamenteissa on ollut puhujina muun muassa vuonna 2010 silloi-
nen pääministeri Matti Vanhanen ja vuonna 2011 ulkoministeri Alexander Stubb. 
Nimet politiikan huipulta ovat vetäneet tilaisuuksiin paljon maakunnan päättäjiä. 
Yleisön joukossa on ollut kuntien ja kaupunkien valtuutettuja ja johtajia, virasto-
jen johtoporrasta ja yritysväkeä. Pääpuhujan jälkeen parlamenteissa on keskusteltu 
maaseututeemasta paneelikeskustelussa, johon on kutsuttu osallistujia yhteiskun-
nan eri aloilta. Toisenlaiset nimet kuten tunnetut näyttelijät ovat saaneet tavallisen 
kaupunkilaisväen liikkeelle maaseutuasian ääreen.

Nimekkäät puhujat houkuttelevat paikalle väkeä, joka ei pelkän maaseutuasian 
takia lähtisi mukaan. Tämä on hyvä keino päästä kosketuksiin uusien ihmisten 
kanssa, ja jakaa tietoa maaseudusta sellaisillekin ihmisille, jotka eivät ole valmiiksi 
kiinnostuneita maaseudusta.

Tunnetut puhujat ylittävät helposti uutiskynnyksen sekä tilaisuutta ennen että jäl-
keen. Uutiskynnystä madaltaa myös, jos saa mediaa yhteistyöhön. Olemme pyytä-
neet ja saaneet parlamenttiemme paneelikeskustelujen vetäjiksi lehtien päätoimit-
tajia ja radiopäälliköitä.

Yhdessä parlamentissa pääpuhujana oli tuntemattomampi Simo Kuusisto, jonka ta-
rina oli niin kiinnostava, että se meni mediassa hyvin läpi ja saimme paljon ihmisiä 
parlamenttiin keskustelemaan maaseudun tuotteista. Oululaislähtöinen Kuusisto 
on vienyt menestyksekkäästi suomalaisen ruisleivän New Yorkin herkkukauppoi-

3 .  Suuri yleisö > maaseutu nyt -Parlamentit

Nimekkäät puhu-
jat houkuttelevat 
paikalle väkeä.!
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Koko kansan tapahtumat 
t e k s t i  Pia Alatorvinen

U utispuuro on järjestänyt lukuisia koko kansan tapahtumia yksin ja yhdessä 
erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimivaan ja ihmisiä tavoittavaan 
tapahtumaan tarvitaan ainakin kolme asiaa. Tapahtuman on oltava luonnol-

lisen ihmisvirran keskellä kuten torilla tai kävelykadulla, jolloin kävijöiden määrä on 
taattu. Ihmiset tulevat silloin sattumaltakin paikalle. Asian kylkeen tarvitaan hieman 
sirkushuveja. Musiikki, jokin ohjelmanumero tai ruokamaistiainen madaltaa kynnys-
tä olla kävelemättä ohi ja jäädä hetkeksi paikalle. Kolmanneksi asiasisällön tarjoilussa 
kannattaa käyttää kekseliäisyyttä. Pelkkä esite tai puhe ei sytytä kuin asiasta valmiiksi 
kiinnostuneita. Tarvitaan hypisteltävää, jopa jotain ostettavaa, askartelua tai vaikka 
potunheittokisa. Kaikkeen tähän tarvitaan tietysti tapahtuman toteuttajilta aktiivista 
ja ihmisiä avoimesti lähestyvää otetta. 

Maakuntafestarit
Maakuntafestarit kesäkuussa 2012 
kokosi Pohjois-Pohjanmaan maaseu-
dun helmiä Oulun kaupunginteat-
teriin ja sen ympäristöön. Kaupun-
kilaisten ulottuville tuotiin ruokaa, 
matkailua, käsitöitä ja luovuutta sekä 
kuntia näyttämään parasta osaa-
mistaan. Esikuvana tapahtumalla oli 
maakuntien esittäytymiset Helsingin 
Senaatintorilla kesäisin.

Maakuntafestarit oli erittäin iso tapah-
tuma ja se järjestettiin ensimmäistä 
kertaa. Tällaisen tapahtuman järjestelyi-

3 .  Suuri yleisö > koko kansan taPahtumat

hin on hyvä varata runsaasti aikaa. Parasta olisi, jos suunnittelu alkaisi ainakin vuotta 
ennen tapahtumahetkeä. Koska tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa, yhteis-
työkumppaneiden ja muiden osallistujien saaminen mukaan vaati järjestäjiltä markki-
nointia ja vakuuttelua, että osallistuminen kannattaa. Aikaisemmista tapahtumista ei 
voitu esittää materiaaleja tai kävijämääriä.

Maakuntafestareiden etuna oli, että pystyimme hankevaroin tekemään osallistumi-
sesta edullista verrattuna esimerkiksi messuhintoihin. Nimellinen osallistumismaksu 
haluttiin kuitenkin pitää, jotta osallistuja sitoutuu tulemaan paikalle ja panostamaan 
omaan osioonsa. Tapahtuman paikka oli houkutteleva ja mitä enemmän saimme ohjel-
maa valmiiksi ja näytettyä esimerkiksi tapahtuman ilmettä erilaisissa mainosmateri-
aaleissa, sitä kiinnostuneempia näytteilleasettajat olivat.

Koko kansan tapahtumaan etsittiin ohjelmaa, joka houkuttaisi mahdollisimman mo-
nenlaisia ihmisiä. Ohjelmassa oli tanssia, muotia, tarinaniskentää, maaseututeatteria, 
musiikkia, ruokamaistiaisia ja työnäytöksiä. Lapsille oli omaa ohjelmaa ja eläimiä rap-
suteltavaksi. Viestinnässä näin laajan kattauksen esille tuominen ytimekkäästi ei ole 
helppoa. Festareille tehtiinkin mainostoimiston kanssa huomiota herättävä ilme, jota 
levitettiin kaupungissa monin eri tavoin. Julisteita levitettiin ilmoitustauluille, flyerei-
ta jaettiin keskustassa, Rotuaarin eli Oulun kävelykadun päällä oli suuri banderolli ja 
käytimme Rotuaarilla myös maaseudun ääniä, moottorisahaa, lehmää ja linnunlau-
lua, herättelemään vaivihkaa kaupunkilaisten ajatuksia maaseutumaiseen suuntaan.

Näin laajassa ohjelmistossa tarvittiin tiukka ote narunpäistä, mutta tekemistä piti 
myös jakaa. Yhteistyökumppaneiden kanssa sovittiin heidän osuudestaan ja vastuu 
ohjelmasta oli heillä. Esimerkiksi Martat vastasi käsityöpajan pyörittämisestä ja 
keittiömestarit maistiaisten tarjoiluista. Näin tapahtumasta tuli tasapainoinen ja 
monipuolinen sekä maakunnan tekijöiden näköinen kokonaisuus.

Ruokaralli
Ruokaralli oli 10.–15. kesäkuuta 2013 lähiruokasanomaa eteenpäin vienyt kiertue 
koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ruokarallia järjestämässä Maaseudun Sivistys-
liiton kanssa oli MTK Pohjois-Suomi. Paikallistapahtumissa yhteistyökumppaneina 
oli lukuisia yhteisöjä, yrityksiä ja paikallisia medioita. Ruokaralli oli valtava verkos-
toitumisen paikka ja yhteistyön lopputulos.

16.6.2012 Oulun Kaupunginteatterilla ja sen ympäristössä klo 9–15. Vapaa pääsy!

Kesäteatteria • Maaseudun eläimiä • Moottorisahataidetta • Maton kudontaa

Kansallisasuja maailmalta • Tarinaniskennän Suomenmestari • Trubaduuri

Kokkausnäytöksiä ja maistiaisia • Kalankäsittelyn opastusta • Ilmapalloja

Käsityöpajoja • Maakuntasi tuotteita • Kuorolaulua • Pelle−esityksiä

ja paljon paljon muuta

  

Maakuntasi ylpeänä es�ttää:

Tule ja löydä elävä maakuntasi !

20
12

MaakuntaFestari
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Ruokarallilla oli kaksi reittiä, jotka kulkivat viikon aikana Ouluun. Toinen 
lähti Kuusamosta ja toinen Pyhäjärveltä. Matkan aikana pysähdyttiin yhdes-
sä tai useammassa paikassa lyömään rumpua lähiruoan hyväksi. Pysähdys-
paikoissa paikalliset toimijat järjestivät oman ideointinsa mukaan ohjelmaa, 
paikallisten medioiden kanssa järjestettiin yhteistyössä keskustelutilaisuuk-
sia lähiruoan edistämisestä paikkakunnalla, Ruokaralli tarjosi lähiruoka-
maistiaisia ja koko ajan kerättiin nimiä vetoomukseen lähiruoan puolesta. 
Vetoomukseen kerätyt nimet luovutettiin 15. kesäkuuta Oulussa päätösta-
pahtumassa maakunnan lähiruoka-asioistakin vastaaville päättäjille, maa-
kuntavaltuuston puheenjohtaja Risto Kalliorinteelle, S-ryhmä Arinan Janne 
Tapiolle, Keskon Jari Saariselle sekä Välivainion K-kauppias Jukka Marttilal-
le, sekä Oulun kaupungin projektipäällikkö Pauliina Värtölle ja Oulun kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitielle.

Monessa paikassa lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavan 
tapahtuman järjestelyissä on erittäin paljon liikkuvia osia. Selvä työnjako ja 
vastuualueet auttoivat kokonaisuuden pysymisessä kasassa. Eri reitit olivat 
eri henkilöiden vastuulla ja paikallisissa tapahtumisissa pallo heitettiin pai-

kallisille toimijoille. Jär-
jestäjien tarjoama valmis 
yhtenäinen ilme julistepoh-
jineen ja lehti-ilmoituksi-
neen auttoi viestin pysy-
mistä lähiruoka-asiassa ja 
riittävän yhdenmukaisena.

Työskentely paikallisten 
yhteisöjen kanssa tapahtu-
massa oli erittäin antoisaa 
ja se teki tapahtumasta to-
della onnistuneen. Yhteisö-
jen panos toi reitin varrelle 
uskottavuutta, kiinnosta-
vuutta ja aitoja paikallisia 

asioita kessäynneestä särjestä koirarollaattoriin ja Vanhoihin Harppuihin.

Näin monen porukan mukana olo levitti myös lähiruoan viestiä tehokkaasti eteenpäin 
laajemmalle kuin yksi järjestäjä olisi voinut sitä levittää. Yhteisöiltä pyydettiin panosta 
heidän omien voimavarojensa mukaan. Osa osallistui pelkästään viemällä viestikapu-
laa oman osuutensa valitsemallaan kulkupelillä, joita oli mukana traktoreista hevosiin 
ja kaksipyöräisiin. Joissain viestin pysähdyspaikoissa yhteisö pisti pystyyn kokonaiset 
kyläjuhlat.

Mediayhteistyö onnistui Ruokarallissa erinomaisesti. Paikallislehdet tulivat mielellään 
mukaan herättämään keskustelua aiheesta. Lehtien toimittajia pyydettiin vetämään 
keskusteluja tapahtumiin ja se toi kiinnostavuutta tapahtumalle paikallisten silmissä. 
Sanomalehti Kalevaa kiinnosti Ruokarallin kulku niin paljon, että saimme kirjoittaa 
reiteiltä blogia Kalevan nettisivuille. Viikon aikana blogia kävi lukemassa noin 8000 eri 
kävijää. 

Kokeilimme yhteistyötä myös uuteen, yllättäväänkin suuntaan. Pyysimme Ruokaralliin 
mukaan ABC-huoltoasemia, koska ne ruokkivat suuria massoja ja lähiruoan lisääminen 
niissä saisi aikaan kerralla isomman muutoksen. Asemat suhtautuivat ideaamme erit-
täin positiivisesti ja kiertue pysähtyi ABC-asemilla Taivalkoskella, Haapajärvellä, Patti-

Kuvat: Pia Alatorvinen 
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•	Suunnittele kiertueen/tapahtu-
man pääpiirteet ja aikataulut ja 
pyydä sen jälkeen paljon yhteis-
työkumppaneita mukaan.

•	Anna paikallisille mahdollisuus 
tehdä tapahtumasta omannäköi-
sensä teeman rajoissa.

•	Pyydä mediat mukaan, vastaus 
kiinnostavaan tapahtumaan on 
todennäköisesti myönteinen.

Tee näin: !
•	Pyydä kenet tahansa mukaan! Ky-

syminen ei maksa mitään, uusien 
yhteyksien avaaminen on kullan-
arvoista.

•	Huolehdi yhtenäisestä tiedotuksesta 
etukäteen, ja käytännön edellytyk-
sistä paikalla kuten äänentoistosta, 
toriteltoista ja niiden sisustuksesta.

•	Varaudu kaikenlaisiin sääolo- 
suhteisiin.

Paikallislehdet  
kaipaavat hoksauttajaa
t e k s t i  Risto Pikkupeura
Kirjoittaja oli Ruokarallin aikana paikallislehti Iijokiseudun vs. päätoimittaja

u u t i s P u u ro  o n  tuttu paikallislehdissä useita kertoja vuodessa ilmestyneen 
maaseutunurkan ansiosta. Uutispuuro on kertonut asioista ja ilmiöistä, koonnut 
maaseudun ihmisille ja toimijoille tärkeitä vinkkejä. Lisäksi hanke on julkaissut 
uutiskirjeitä sekä käyttänyt sosiaalista mediaa ajankohtaisten aiheiden nostami-
seksi pinnalle.
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Risto Pikkupeura (vas.) veti 
lähiruokakeskustelua Ruoka-
rallin pysäkillä Pudasjärven 
torilla kesällä 2013.

Kuva: Pia Alatorvinen

joella ja Tupoksessa. Näin lähiruoka tuli vilkkaisiin liikenteen solmukohtiin näkyville ja 
asiamme tavoitti taas monella tasolla suuren määrän ihmisiä. 

Rotuaarin ”pop-up”-tapahtumat
Oulussa kaupunkilaisten kohtaaminen on osoittautunut helpoksi Rotuaarin eli käve-
lykadun aukiolla. Paikan ohi kulkee vilkasta kävelyliikennettä kaikkina vuoden ja vuo-
rokauden aikoina. Paikalla on järjestetty niin pikatietoiskuja kuin koko päivän kestäviä 
maaseututapahtumiakin.

Uutispuuro järjesti syksyllä 2013 ProAgrian Northern Arctic Flavours -tapahtuman 
yhteydessä oheisohjelmana tietoiskuja Rotuaarilla. Puolen tunnin tietoiskuissa kahte-
na eri päivänä seminaarin puhujat kertoivat pohjoisista mauista ja Uutispuuro tarjosi 
lähiruokamaistiaisia ja ilmapalloja. Pienellä vaivalla saatiin asiaa levitettyä seminaari-
yleisöä laajemmalle joukolle.

Kesällä 2014 Rotuaarin aukiolle levittäytyi Maaseudun Sivistysliiton järjestämä Kala-
baliikki-tapahtuma. Tapahtumassa oli jälleen paljon yhteistyökumppaneita kuten 
erilaiset yhdistykset, Oulun kaupunki ja Ely-keskus. Tällä kertaa teemana oli kalastus, 
kalavedet, kalastuskulttuuri ja -matkailu. Tuossa tapahtumassa paikka näytti hyvät 
puolensa. Kesästä huolimatta aamulla satoi räntää, mutta tapahtumassa oli kuitenkin 
paljon kävijöitä. Näyttävät houkuttimet kuten vetouisteluvene Kalabaliikissa pysäytti 
ihmisiä paikalle.
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”Tietämystä 
toimituksissa on 
monilta aloilta, 
mutta aiheen  
hoksaaminen  
ei aina ole  
helppoa.” !

www.iijokiseutu.fi

44. VSK
Hinta 1 €

Nro

Lähiruoka oli aiheena Pudasjärven 

torilla pyseähtyneessä Ruokarallissa. 

Torilla mastatettiin paikallista poro-

kasvispataa ja keskusteltiin paikka-

kunnan lähiruokamahdollisuuksis-

ta. Esille nousi muun muassa toive, 

että uudessa hiriskoulussa huomioi-

taisiin paikallisten tuottajien tuottei-

den käyttömahdollisuus. Keskuste-

luun osalistuivat muun muassa Mari 

Kälkäjä, Seppo Huitsi ja Veikko Hyt-

tinen. Ruokarallia veti Pia Alatorvi-

nen. 

Lisää sivulla 7.

Ruokaralli pysähtyi Pudasjärvellä

TOIVO KIMINKI

Pia Alatorvinen jakoi keskusteluun osallistuneilla Maatiais -keittokirjat.
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Elohopeakerholaisten
kesäpäivä

tiistaina 25.6.2013 

Hilturannan leirikeskuksessa.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 20.6.2013 mennessä Pudasjärven 

Osuuspankkiin numeroon 010 257 1906. Tarjoamme 

maksuttoman linja-autokuljetuksen pankin pihalta klo 

10.00 ja paluu takaisin n. klo 14.15.

Ohjelmassa leppoisaa yhdessäoloa, musiikkia, maittavaa

ruokaa ja tietoa ajankohtaisista pankkiasioista.

Elohopeakerholainen on +55-vuotias Osuuspankin omistajajäsen.

KOILLIS-TELE
MYYNTI – ASENNUS – HUOLTO

KAUPPATIE 6, 93100 PUDASJÄRVI, 

p. 08-821 620, 044-547 0703, HUOLTO 0440-821 620

ma-pe 9-17, la 9-13

DNA Veppi -50 % 6 kk eli 5,90 €/kk/ 6kk (norm. 12,90 €/kk) + DNA Mok-

kula 4G WLAN 6 €/kk/24 kk, yhteensä 11,90 €/kk/6kk, 18,90 €/kk/18kk. 

DNA Vepin avausmaksu 0 € (norm. 3.90 €). 24 kk kokonaishinta 411,60 €. 

Tilaus jatkuu 24 kk:n jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana 

hinnaston mukaisella hinnalla. Nopeus jopa 21 Mbit/s, norm. vaihteluväli 

0,35 - 15Mbit/s. Enimmäisnopeus on saavutettavissa rajoitetusti 3G-

verkossa mm. samanaikaisten käyttäjien määrästä tai tietokoneesta riip-

puen. Käyttö ul komailla erillisen hinnaston mukaisesti. Tarjous voimassa 

23.6.2013 asti.

LIIKKUVALLA

SURFFAAT EDULLISESTI!LAAJAKAISTALLA

- 50 %
Liittymästä 6 kk:n ajan

DNA VEPPI -LIITTYMÄN KAVERIKSI:

 Liittymän 
ottajalle

kaupan päälle 

8GB muistitikku

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet

* Kylpyhuonekalusteet

* WC-kalusteet

* Kodinhoitohuoneen

  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi 

HYÖTYKASVIT, 
OMENA PUUT, 

MULTA TARJOUKSET

PELARGONIAT 4 kpl1850

PETUNIA,
LOBELIA,
KESÄLEIMU, LEIJONAN-

KITA, SAMETTIKUKKA

10 kpl1200

DAHLIAT /
RIIPPUPETUNIAT kpl650
RUUSU-
BEGONIAT 5 kpl2500

MONIVUOTISET KUKAT 

JA KORISTEPENSAAT

osta maksa5 4

JÄTTIAMPPELIT

vähän pienemmät

kpl

kpl

2500
1500

Tuotantotie, Pudasjärvi 

puh. 08-824 335. 

Avoinna JOKA PÄIVÄ, 

MA-PE 8-20, LA-SU 9-18

IIJOKISEUTU

Toivo Kiminki

Lähiruoka innosti Mark-

ku Poroputaan tarjoamien 

maisteluannosten mukaan 

120:tä torilla olijaa makus-

telemaan ja kuuntelemaan 

keskustelua aiheesta. Kes-

kiviikkoisen tuokion järjes-

tivät Maaseudun sivistys-

liiton Uutispuuro-maaseu-

tutiedotushanke ja Syökkö 

nää lähiruokaa-hanke se-

kä paikallinen MTK:n yh-

distys.
Pudasjärvellä Ruokaralli 

aloitettiin jo edellisiltana, 

kun viesti Taivalkoskelta 

saapui Hirvaskoskelle. Siel-

lä oli Uutispuuron projekti-

koordinaattori Pia Alator-

visen mukaan vauhdikasta 

ja mukavaa menoa. 

Ruokaralliin liittyvä ve-

toomus kulkee viestinä 

Kuusamosta päätöstapah-

tumaan Oulun torille. Pu-

dasjärven torille sen reip-

paili Hirvaskoskelta polku-

pyörällä Paula Ylitalo. Yli-

kiiminkiin viestiä lähtivät 

viemään Maija ja Lasse Pu-

hakka.  
Lähiruokakeskustelus-

sa, jonka juonsi Iijokiseu-

dun vs.päätoimittaja Ris-

to Pikkupeura, pohdittiin 

aluksi lähiruuan määritte-

lyä. Veikko Hyttisen mu-

kaan sen pitäisi olla paik-

kakuntalaista.

 – Ainakin täällä tuotettu 

ja jalostettu ruoka on lähi-

ruokaa, toteaa Seppo Huit-

si. 
Mari Kälkäjä siteerasi 

MTK:n määritelmää.

– Lähiruoka on mahdolli-

simman lähellä tuotettua ja 

alkuperältään jäljitettävää.

Paikallisen kouluruokai-

lun ympärille virisi vilkas 

keskustelu. Kälkäjän mu-

kaan nykyisenlainen val-

mistuskeittiö on este pai-

kallisten raaka-aineiden 

käytölle. Tuottajien paikal-

lisyhdistys onkin nyt aja-

massa suunnitteilla olevan 

koulukeskuksen keittiöön 

toisenlaista käytäntöä.

Hänestä asiassa tarvitaan 

vain poliittinen päätös. De-

mokratian ytimessä ollaan 

päätöksenteossa lähiruuan 

suosimisessa myös Veikko 

Hyttisen mielestä. Tukku-

porras on hänestä merkit-

tävä este, mutta jos päät-

täjillä halua ja osaamista 

olisi, voisi lähiruokaa suo-

sia merkittävästi nykyistä 

enemmän. 
Pudasjärveltä löytyisI 

keskustelijoiden mukaan 

hyviä luonnontuotteita, 

jotka varmasti olisivat ja-

lostettuina lähiruokaa.

– Täällä ollaan vain vie-

raantumassa luonnos-

ta niin, että haukikin pi-

täisi lahjoittaa naapurilla 

valmiiksi perattuna, epäili 

Veikko Hyttinen silti.

Myös ruuantuotannos-

sa harrastelija- ja ammatti-

taso tuovat hänestä ongel-

mia, harrastelemalla ei tuo-

tantoa välttämättä ole riit-

tävästi. Kaupungin edusta-

jaksi torilta kaapattu Hilk-

ka Parkkisenniemi korosti, 

että pudasjärveläisen mar-

jastusperinteen jatkaminen 

on nyt isovanhempien vas-

tuulla.
– Heidän pitää opettaa 

nuoriso marja- ja sienimet-

sään ja kalaan.

Poroteurastamon toi-

minnan laajeneminen on 

lähiruuan kannalta erin-

omainen asia. Seppo Huit-

sin mukaan teurastamon 

ansiosta suora tuotantoket-

ju poromieheltä asiakkaal-

le on toiminut jo kauan hy-

vin, kysyntää on nyt tarjon-

taa enemmän.

– Alalla voisi pohtia use-

amman tuottajan yhteis-

työtä kun vain lihaa riit-

täisi.
Paikallisen maatalous-

tuotannon keskittyminen 

maitoon on lähiruuantuo-

tannon kannalta hankalaa. 

Mari Kälkäjän mielestä tar-

jontaa kuitenkin tulisi, jos 

kysyntää saataisiin järjesty-

mään. Lähiruoka tuotteis-

tamalla olisi hänestä moni-

puolisempi tuotanto hyvin-

kin mahdollista.

Hyttisen mielestä ruoka-

skandaalit ovat hyviä lähi-

ruuan markkinoinnin edis-

täjiä.
– Mikrotasoinen ruuan-

tuotanto pitäisi elvyttää. 

Ammattikalastajia tai - 

marjastajia ei kuitenkaan 

taida löytyä. 

– Apatian pitää loppua ja 

jotain todella ryhtyä teke-

mään, Hyttinen vaati.

Hankkeet nähtiin aino-

aksi keinoksi edistää lä-

hiruuan mahdollisuuksia. 

Niitä on Pudasjärvellä ol-

lut, mutta ainakin Hytti-

sen mielestä kaikki ovat 

jääneet kesken. Mari Käl-

käjä esitti alkuun pääsemi-

seksi hanketta saattamaan 

lähiruuan tuottajat ja käyt-

täjät yhteen.

Keskustelun ja maista-

tuksen päätteeksi MTK:n 

paikallisyhdistys palkitsi 

maatalousalan koulutuk-

sessa olleet nuoret pudas-

järveläiset. Stipendit, joita 

aiotaan jakaa tulevaisuu-

dessakin, pokkasivat Min-

na Alatalo ja Jyrki Jurmu.

Lähiruokaa kielen päälle ja korvien
 väliin

Markku Poropudas jakoi maistiaisiksi lähiruokaa, paikallista porojuurespataa.

TOIVO KIMINKI

Toivo Kiminki

Tyytyväistä väkeä oli toril-

la  eilen runsaasti, kun Ku-

renalan kyläyhdistyksen 

aktiivit ryhtyivät sanois-

ta tekoihin. Yhdistyksen 

kesän ensimmäinen tori-

tapahtuma, peräkärrykirp-

pis, osoitti puheenjohta-

ja Kerttu Vengasahon mie-

lestä menoa torille kaivat-

tavan.
Myyjiä kertyi kaksikym-

mentä, enemmänkin olisi 

ollut tulossa, Vengasaho 

kertoi. Sen verran myön-

teiseltä päivä vaikutti, et-

tä samanlaista tilaisuut-

ta kaavaillaan pidettäväksi 

ehkä jo kolmen viikon ku-

luttua.
- Järjestelyt torilla on-

nistuivat mukavasti muu-

taman kipakan puhelinsoi-

ton jälkeen, kyläyhdistyk-

sen puuhanainen sanoi. - 

Sähköä saatiin, äänentois-

to toimi ja kaiken huipuksi 

saimme komilaiset esiin-

tymään.
Vengasaho, jolla torin ke-

hittäminen on ollut lähel-

lä sydäntä jo vuosia, kertoi 

kyläyhdistyksen varain-

hankinnan vaativan töitä. 

Pannukakkua ja mehua oli 

kaupan ja maksavia jäse-

niä haalittiin mukaan to-

si mielellä.
Päivä osoitti Vengasahol-

le, että ihmiset haluavat 

Kurenalla torille kokoon-

tua. Hieman häntä arve-

lutti se, riittävätkö kyläyh-

distyksen aktiivien hartiat 

toimintaa järjestämään. 

Tapahtuma oli mieleen 

myös Sakari Panumalle. 

Hän oli tuonut pöydälleen 

nipun Aku Ankkoja, van-

hoja pelejä ja fi lmejä. 

- Hyllyt ovat täynnä ko-

tona, vanhimmasta ja tu-

tuimmasta päästä niistä 

voin luopua. Melkein vii-

sikymmentä euroa on tul-

lut muutaman tunnin aika-

na, hän ynnäili.

Eurot eivät kulu uusin 

peleihin. Panuma aikoi 

hankkia niillä kalastuslu-

van ja uusia uistimia.

Kyläyhdistys aloitti toripäivät

Aurinkoinen päivä sai väen viipymään torilla kauppoja tekemässä ja tuttuja tapaa-

massa.

TOIVO KIMINKI
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Metsänomistaja! 

Kiinnostaako yksityinen luonnon-

suojelualue?

Jos omistatte luonnontilaista tai luonnontilaisen 

kaltaista metsää, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on kiinnos-

tunut rauhoittamaan suojelualueeksi tällaisia metsiä 

korvausta vastaan. Rauhoituksessa alueen omistus 

jää ennalleen. Alueita voidaan myös ostaa kiinteistö-

kaupalla valtiolle. 

Rauhoitukset ja hankinnat ovat osa METSO-metsien 

suojeluohjelmaa. Luonnonsuojelualueiden rauhoituk-

sissa ja kaupoissa korvaukset ja kauppahinnat ovat 

verotonta tuloa maanomistajille. 

 
Mikäli kiinnostuitte, ottakaa rohkeasti yhteyttä ELY-

keskuksen ostoneuvottelijoihin (yhteystiedot lisätietoja 

kohdassa) tai jättäkää yhteydenottopyyntö www.

��������������������������������������������������

yhteyttä  myös alueesi metsähoitoyhdistykseen tai 

metsäkeskukseen METSO-ohjelman tiimoilta. 

Alueiden tarjoaminen ei sido maanomistajaa vielä 

mihinkään ja selvitykset ovat maanomistajalle mak-

suttomia. 

Lisätietoja: 

Esa Piirainen, ELY-keskus, p. 0295 038 402,  

��������������������������

Teppo Syrjälä, ELY-keskus, p. 0295 038 422, 

��������������������������

�����������������

Vaikka aiheet eivät välttämättä ole löytäneet lukijaansa heti, on niillä merkitystä 
myöhemminkin. Uutispuuron välittämä artikkeli voi nousta esille esimerkiksi 
internetissä. Näin hankkeen vaikutus on pitkäaikaisempi. 

Uutispuuro on järjestänyt tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. Näin on haluttu 
tuoda maaseudun mahdollisuuksia esille yleisölle ja aikaansaada keskustelua 
maaseudun asukkaiden, kaupunkilaisten, kunta- ja maakuntapäättäjien ja maaseu-
tualan ammattilaisten keskuudessa.

e r i l a i s i a t e e m oja  on tuotu esille vuosien aikana. Vuoden 2013 kesällä Pu-
dasjärvellä Ruokarallin teemana oli lähiruoka. Paikallislehti Iijokiseutu lähti yhteis-
työkumppaniksi järjestämään toritapahtumaa. Keskustelijoiksi saatiin Pudasjärven 
kaupungin edustaja, tuottajajärjestön ihmisiä ja lähiruoan tuottajia.

Toritapahtuma toi esille sen, että lähiruokaa arvostetaan ja monet olisivat 
halukkaat käyttämään lähiruokaa. Sen sijaan keskittäminen suurkeittiöihin ja 

kilpailutus ovat johtaneet siihen, että paikalliset tuottajat jäävät julkisten 
hankintojen ulkopuolelle. Idea Pudasjärvellä jäi kuitenkin itämään, miten 
lähituotteita voitaisiin käyttää nykyistä enemmän.

Pa i k a l l i s l e h D e n  n ä kÖ k u l m as ta  Ruokaralli antoi uutisaiheen sekä 
tapahtumasta itsestään, että mahdollisuuden nostaa esille tulleita asioita ja nä-
kökulmia myöhemmin julkisuuteen. Ainakin se antoi myös sitä erittäin tervetul-
lutta ja tarpeellista taustatietoa.

Yksi Uutispuuron tärkeimmistä anneista onkin juuri hoksautus; ajankohtaisten 
tai tärkeiden asioiden nosto esille. Median tehtävä on sitten tarttua näihin 
aiheisiin. Tätä tilaisuutta tulisikin käyttää hanakammin hyväksi. Tietämystä 
toimituksissa on monilta aloilta, mutta aiheen hoksaaminen ei aina ole helppoa.

Vaikka maaseudulla pyörii lukuisia hankkeita, osin päällekkäin ja peräkkäin, on 
niillä kokonaisuutena vaikutuksensa. Ei Uutispuuro yksin maaseutua nosta. 
Siihen tarvitaan monia muita vastaavia hankkeita. Ei paikallislehti yksin voi pitää 
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Massamediat yleisön 
tavoittamisessa 
t e k s t i  Pia Alatorvinen

U utispuuro julkaisi ensimmäisessä vaiheessa (2009-2010) omaa, maa-
kunnan joka kotiin jaettavaa lehteä kaksi kertaa vuodessa. Ne, jotka 
lehden huomasivat, pitivät siitä. Oman lehden julkaiseminen ei tuotta-

nut kustannuksia ja työmäärää vastaavaa viestinnällistä hyötyä. Harvoin julkais-
tu lehti jäi helposti muun ilmaisjakelun mukana täysin huomaamatta, kun sitä ei 
osattu odottaa.

Jatkohankkeessa vuosina 2012-2014 Uutispuuro osti ilmoitustilaa seitsemäs-
tä maakunnan tilattavasta paikallislehdestä. Maaseutunurkka ilmestyi ensin 
puolikkaana sivuna tiheämmin ja vuodet 2013 ja 2014 maaseutunurkka oli 
tabloid-sivun kokoinen ja ilmestyi noin kahden kuukauden välein. Tiheämmästä 

3 .  Suuri yleisö > massameDiat

IIJOKISEUTU
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www.uutispuuro.fi

Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kuulumisia julkaisee 

Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro-hanke. 

Ikkunan sisäpuolella korkean katon alla 

Kulttuurikauppilan ateljeissa syntyy am-

mattitaidetta jo kahdeksatta vuotta. Yksi 

Kulttuurikauppilan perustajista, Sanna 

Koivisto, on juuri aloittamassa aidon 

kokoisten tiernapoikien työstämistä. Toi-

sessa päässä taloa toinen perustaja, teks-

tiilitaiteilija Helena Kaikkonen järjeste-

lee tavaroitaan muuttoa varten. Yhteisö 

muuttuu.

Koko Kulttuurikauppila syntyi on-

nettomuuden seurauksena, kun vanha 

kansakoulu tuhoutui palossa. Jo silloin 

rakennuksessa oli ollut taiteilijoiden työ-

huoneita mutta myös muuta toimintaa. 

Koivisto, Kaikkonen ja Antti Ylönen pis-

tivät unelmansa yhteen. Tuhkasta nousi 

taidekeskus, joka on paljon enemmän 

kuin pelkkä taiteilijoiden työpaikka.

Iiläiset ottivat omakseen

Vaikka asukkaat hieman oudoksuivat tai-

dekeskuksen perustamista, he suopuivat 

ajatukselle nopeasti. Nykyään Kulttuu-

rikauppilassa käydään taidekursseilla ja 

lapset saavat taiteen opetusta työpajoissa.

”Vieraat tuodaan mielellään Kulttuuri-

kauppilaan”, Kaikkonen kertoo.

Kulttuuri, taide ja luovuus on kasvanut 

Kulttuurikauppilan mukana kiinni kun-

nan rakenteisiin. Kulttuurikauppilan toi-

minnanjohtaja Leena Lämsä iloitsee, että 

luovuus on Iin kunnan strategian toinen 

painopiste kestävän kehityksen lisäksi.

”Kyllä nämä taiteilijat puskivat ajatuk-

sen läpi. Jopa kunnanjohtajaa etsittiin 

luovuuden perusteella”, Lämsä korostaa 

ammattitaiteilijoiden merkitystä.

Taide on tuonut myös Iin yrittäjil-

le potkua. ”Yrittäjät ovat sanoneet, että 

kaikki, mikä parantaa kuntailmettä aut-

taa myös heitä”, Lämsä kertoo esimerkiksi 

nelostien viereisen ympäristötaidepuis-

ton virkistävästä vaikutuksesta elinkei-

noelämään.

Ympäristötaidetta syntyy paikkakun-

nalle taas lisää  14.  kesäkuuta alkavassa 

Ii biennaalissa.

Luonto juurtunut työhön

Jos luovuus on antanut paljon Iille, mitä 

Ii on antanut luovuudelle? Iiläislähtöiset 

taiteilijat arvostavat miljöötä. Luonto on 

juurtunut syvään.

”Bergenissä opiskellessani asuin kau-

pungissa. Olin kaukana kotoa, ja ikävä 

nosti varmasti luonnon tekemiseenikin”, 

Kaikkonen muistelee.

Kaikkosen työssä luonnonmateriaalit 

ovat tärkeitä ja Iissä ne ovat helposti saa-

tavilla. Suomalainen luonnonläheisyys ja 

jokamiehenoikeudet ihastuttavat kansain-

välisiä residenssitaiteilijoita, joita Kulttuu-

rikauppila on majoittanut alusta asti.

Tällä hetkellä residenssitaiteilijana on 

hollantilainen Ilse van den Berg. Koti-

maassaan hän asuu kaupungissa ja met-

sään on puolentoista tunnin matka.

”Täällä olen alkanut keskittyä enem-

män pienempiin muotoihin ja yksityis-

kohtiin kuin maisemiin”, van den Berg 

kertoo luonnon vaikutuksesta luovuu-

teensa. Läpikuultavia luonnon piirteitä 

on piirtynyt hollantilaisen kynästä sata.

Van den Bergin residenssiajan tuotok-

sia voi ihailla Kiimingissä O. Jauhiaisen 

museossa 22. maaliskuuta asti.

P I A  A L A T O R V I N E N

Leveistä ikkunoista aukeaa suora 

näkymä sohjoiseen Iijokeen. Ka-

lastaja turkishaalarissa vääntää 

kairaa. Rantatiellä kulkevat pari 

lapinkoiraa ja taluttaja tuskin huo-

maavat helmikuun peittelemää 

Maruyama Yoshikon Lehtivene-

ympäristötaideteosta.

Hollantilaisen Ilse van den Bergin residenssiaika Iissä on ollut tuottoisa. Hänen näyttelyn-

sä avataan tällä viikolla Kiimingissä O. Jauhiaisen museossa.

Kulttuurilla saa

halpaa mainosta

Luovuus ja taide uppoaa iiläisiin

K ltt ill

Innovaatioleirillä pääset raken-

tamaan uudenlaisia lähestymis-

tapoja alueemme maaseudun 

yrittäjyyteen erityisesti nuorten 

näkökulmasta. Hakemusten 

perusteella valitaan noin viisi 

leiriläistä. Hae mukaan tai anna 

leirille ideoita ja kysymyksiä!

Hae mukaan  

elämykseen!

1.—3.4.2014 

SIIKAJOKI

Lisätietoja ja hakemukset:  

www.lyyti.in/hakemus-

innovaatioleirille

INNOVAATIO-

LEIRI

Kärsämäki on 2 730 asukkaan kunta. Sel-

laisen paikan myönteiset kuulumiset ei-

vät yleensä ylitä valtakunnallisten lehtien 

uutiskynnystä. Kärsämäki pääsee kuiten-

kin miellyttäviin otsikoihin säännöllisesti 

kulttuuritapahtumiensa ansiosta.

”Kulttuurityötä on tehty pitkään. Ta-

pahtumat ovat toimineet yli kymmenen 

vuotta”, Kärsämäen kunnanhallituksen 

puheenjohtaja ja kulttuuriaktiivi Jaana 

Salo kertoo.

Paanukirkon musiikkijuhlat, ARS Kär-

sämäki ja tarinaniskennän SM-kisat ovat 

tuoneet Kärsämäen kulttuuritoiminnan 

niin näkyväksi, että välillä päättäjille pi-

tää havainnollistaa, kuinka vähän rahaa 

siihen kuluu.

”20 000 euroa on kunnan budjetis-

sa ympyrädiagrammin pieni viiva”, Salo 

muistuttaa.

Pienellä paikkakunnalla asukkaiden 

on helpompaa päästä aktiivisiksi kult-

tuuritoimijoiksi pelkän passiivisen kult-

tuurin kuluttamisen sijaan. Ensi kesänä 

ARS Kärsämäen teemana on ”ei sivusta-

katsojille”. Asukkaita aktivoidaan mukaan 

tapahtuman tekemiseen alusta asti. Suur-

ten tapahtumien lisäksi kulttuuritoimijat 

vievät taidetta esimerkiksi palvelutaloi-

hin.

Kärsämäellä on aloitettu myös kan-

sainvälinen taiteilijaresidenssin pito. Salo 

iloitsee, että ensimmäinen taiteilija on-

nistui saamaan kontaktin kärsämäkisiin.

alueensa ja kuntalaisten puolta. Siihen 
tarvitaan yhteistyötä. Liian usein 
tuijotetaan yhden projektin tuloksiin tai 
tuloksettomuuteen. Todellisuudessa 
kyse on yhteisvaikutuksesta. Kun 
tavoitteet useammalla toimijalla on 
samat, on vaikutus suurempi.

u u t i s P u u ro  o n  niitä harvoja 
maaseudun hankkeita, joka aktiivisesti 
on ottanut viestinnän ja tiedottamisen 
yhdeksi painopisteekseen. Tavoite on 
sama kuin Iijokiseudun tai Koillissano-
mien tapaisella paikallislehdellä: pitää 
alueensa elinvoimaisena ja asuttuna. 
Politiikassa sanotaan: Jos se näyttää sil-
tä, niin sitä se on. Sama pätee maaseu-
tuun. Jos maaseutu näyttää houkutte-
levalta, niin se on sitä. Hoksautusta on 
tuoda se esille.

Maaseudulla on tarvetta koota yhteen 
ja helposti saataville nykyisin hajallaan 

olevaa valtavaa määrää tietoa, kokemuksia, ajatuksia ja mahdollisuuksia. 
Uutispuuro on avaus tähän suuntaan toimimalla julkaisuillaan ja tapahtumillaan 
eräänlaisena porttina maaseutuun.

m e D i a e l ä ä  muun yhteiskunnan tapaan aikamoisessa myllerryksessä, eikä 
paikallislehdistö ole siitä mitenkään sivussa. Ihmisten verkottuminen ja tiedon-
haku tapahtuu aivan uusilla ja entistä nopeammilla tavoilla. Uskon, että paikal-
lislehdet eri tavoin ovat jatkossakin tärkein media alueen ihmisille. Silloin on 
luontevaa olla mukana myös keskustelemassa lähiruoan mahdollisuuksista toril-
la. Se on sekä paikallislehden että maaseudun etu.
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soonien kautta. Lauri Salovaara on tunnettu radioääni, mikä toi ohjelmalle lisää 
kiinnostavuutta ja tunnistettavuutta samaan juttusarjaan kuuluvaksi.

Ohjelma selvästi myös miellettiin Uutispuuron tuottamaksi. Tämä näkyi esimer-
kiksi joidenkin erityisen mielenkiintoisten ohjelmien jälkeen piikkinä Uutispuu-
ron nettisivujen kävijätilastoissa. Muuten ohjelmasta ei tullut juurikaan väli-
töntä palautetta kuulijoilta, mikä on tyypillistä tämänkaltaisille radio-ohjelmille 
Ylellä.

Uutispuuro suunnitteli ohjelmia omien teemojensa ja talven aikana esiin tullei-
den aiheiden mukaan. Aiheiden valinnassa käytettiin journalistisia perusteita ja 
niiden piti olla yleisesti kiinnostavia. Näkökulmat ja taustoitus tehtiin hankkees-
sa todennäköisesti perusteellisemmin kuin uutiskanavan kiivaassa sykkeessä 
yleensä ehditään. Näistä syistä laidunkausien suunnittelu ja aihevalinnat meni-
vät kaikin puolin hyvässä yhteistyössä.

Euroopan unionin maaseutuohjelman viestinnässä radio-ohjelma-
sarja on muuallakin todettu toimivaksi keinoksi. Esimerkiksi vuon-
na 2012 Euroopan komission parhaat viestintäkäytännöt kisassa 
palkittiin portugalilainen Leader-toiminnasta kertova Terra Viva 
-radio-ohjelmasarja. Myös tämän ohjelman kohdalla journalisti-
set perusteet ohjelman sisällölle auttoivat saamaan lähetysaikaa 
radioaalloilla muutoinkin kuin radiomainoksena. Toisin kuin por-
tugalilaisessa esimerkissä, jossa kyseessä oli kaupallinen radioka-
nava, Citymaalaisen laidunkauden lähetysajasta ei tarvinnut 
maksaa Ylelle.

Radioyhteistyö antoi mah-
dollisuuden uuden kohde-
ryhmän tavoittamiseen.!

ilmestymistahdista oli selvää hyötyä. Toistolla sivun ilme ja Uutispuuron muukin 
toiminta tuli ihmisille tutuksi. Sivut tulivat myös varmemmin luettua, koska ti-
laaja oli niistä maksanut ja lähtökohtaisestikin kiinnostunut avaamaan lehden. 
Valittujen paikallislehtien levikki kattoi mahdollisimman laajasti koko maakun-
nan alueen.

Maaseutunurkan tekeminen oli joustavaa ja siinä voitiin tarttua tarvittaessa 
ajankohtaisiinkin aiheisiin ja vinkata tulevista tapahtumista. Sivulle tilattiin tait-
topohja mainostoimistolta, jolloin ilme oli aina yhtenäinen ja mieleenpainuva. 
Taitto oli helppoa ja nopeaa, koska Uutispuurosta löytyi toimitus- ja taitto-osaa-
mista omasta takaa, mutta jutut ja koko taiton olisi voinut ostaa ulkopuolelta. 
Sivujen ilmestymistahtia saattoi säädellä omien tarpeiden mukaan esimerkiksi 
jonkin tapahtuman ennakkomarkkinoinnin kannalta tärkeälle viikolle.

Maaseutunurkkaan valikoitiin jutun aiheet Uutispuuron kulloisenkin teeman 
mukaan. Jutut on tehty koko maakunnan alueelta mahdollisimman tasapuolises-
ti. Näin hanke on ollut läsnä koko toiminta-alueellaan säännöllisesti.

Kustannuksiltaan sivujen julkaisu paikallislehtien ilmoitustilana tuli suurin piir-
tein samanhintaiseksi kuin omien kaksi kertaa vuodessa ilmestyneiden lehtien 
paino ja jakaminen. 

Citymaalaisen laidunkausi
Citymaalaisen laidunkausi -radio-ohjelma oli yhteistyöprojekti Yle Radio Oulun 
kanssa. Ohjelmassa Citymaalainen, eli Lauri Salovaara seikkaili ympäri Pohjois-
Pohjanmaata maaseudun helmiä etsien. Uutispuuro tuotti ohjelmat ja tarjosi ne 
Ylen käyttöön. Ohjelman aiheet olivat Uutispuuron linjan mukaisesti maaseu-
dun ihmisiä, ilmiöitä ja tarinoita.

Ohjelmat lähetettiin aina kesäisin. Ohjelma-aika oli aluksi 10 minuuttia, mutta 
Ylen omien kanavamuutosten takia lähetysaika lyheni viiteen minuuttiin. 

Radioyhteistyö antoi mahdollisuuden taas uuden kohderyhmän tavoittamiseen. 
Ohjelma etsi positiivisessa hengessä kiinnostavia maaseudun aiheita usein per-
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Yhteistyö tuo Ylelle 
paikallisuutta
t e k s t i  Timo Nykyri, Tanja Hannus
Yle Oulu   

u u t i s P u u ro n  o u lu  r a D i o l l e  tuottamat radiojutut ovat 
esitelleet monille kuulijoille aivan uusia kohteita Pohjois-Pohjanmaan 
maaseudulla. Sarjan tavoitteena on ollut esitellä mielenkiintoisia  
paikkoja, ihmisiä ja ilmiöitä elävällä ja osallistuvalla tavalla.

Toisaalta tututkin paikat ovat saaneet Oulu Radion kuulijat kiinnos-
tumaan uudella tavalla, sillä toimittaja Lauri Salovaaran myönteinen  
ja humoristinen tyyli koukuttaa kuuntelemaan jutun loppuun asti. 
Jutuissa on varmasti aina selvinnyt jotakin, mihin kuulija ei ollut 
aiemmin kiinnittänyt huomiota, vaikka tuntisi ne hyvinkin.

Toimittaja Lauri Salovaara on onnistunut luomaan kerran viikossa 
kuultaviin radiojuttuihin kohtaamisen tuntua. Hän on ollut vahvasti 
mukana ja eläytynyt, mutta antanut toisaalta haastateltaville tilaa. Parhaimmil-
laan hän on osallistunut toisaalta itse johonkin tekemiseen tai toimintaan 
maaseudun yrittäjien ja asukkaiden luona.

Jutuista on jäänyt kuulijoille hyvä mieli ja ehkäpä ne ovat saaneet juttujen 
kohteina oleviin paikkoihin myös lisää kävijöitä ja lisänneet ihmisten kiinnos-
tusta.

y h t e i s t yÖ  o n  ollut kiireisen toimituksen kannalta sujuvaa ja nopeaa. Jutun 
kohteista hankkeen vetäjällä on ollut jo ensimmäisessä palaverissa jonkinlainen 
ehdotus, jota on voitu yhdessä miettiä. Toteutustapa on ollut toimituksen kannal-
ta joustava ja kevyt, sillä ideat ovat olleet jo pitkälle mietittyjä ja ammattitaitoi-
nen toimittaja on hoitanut juttujen teon sujuvasti. 

”Yhteistyöprojektien 
avulla osaaminen 
monipuolistuu.”

3 .  Suuri yleisö > massameDiat
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Jutut ovat esitelleet uusia paikkoja toimituksemme koke-
neillekin reporttereille, jotka tuntevat maakuntaa laajasti.  
Ja kun olimme ehtineet joistakin paikoista tehdä juttua, 
kohteita vaihdettiin. Olemme siis voineet vaikuttaa sisäl-
töihin ja tämä on sujunut aina hyvässä hengessä. 

o u lu  r a D i o  tekee mielellään yhteistyötä erilaisten organisaatioiden ja ihmisten 
kanssa. On tärkeää, että erilaiset näkemykset maakunnasta ja sen ilmiöistä saavat 
kuuluvuutta ja näkyvyyttä.

 Yhteistyöprojektien avulla osaaminen monipuolistuu sekä organisaatioissa että 
Yleisradiossa ja sitä kautta yleisö saa ohjelmatarjontaa, joka koetaan läheiseksi, 
kiinnostavaksi ja paikallisesti arvokkaaksi.

!
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Maakuntaretket
t e k s t i  Pia Alatorvinen

K aupunkilaisten ja maaseudun vuorovaikutusta edistettiin maakuntaret-
killä. Bussilastillinen kaupunkilaisia vietiin tutustumaan maaseudun 
elämään. Maaseutumatkoilla käytiin Hirvaskosken kylällä Pudasjärvel-

lä, maatiloilla, marja- ja sieniretkillä, kulttuurikierroksella sekä luomu- ja joulu-
markkinoilla.

Kaupunkilaisilla on selvä tarve päästä maaseudulle. Usein palautteessa kiiteltiin, 
että tällaisiin paikkoihin tehdään retkiä, koska eihän niihin muuten pääse tai 
löydä. Retket olivat ilmaisia osallistujille. Retkillä oli mukana 
hieman kohteesta riippuen ikäihmisiä, lapsiperheitä ja keski-
ikäisiä miehiä ja naisia. Nuorisoa ja nuoria aikuisia mukana oli 
vähemmän. Retket saivat Oulun lehtien menopalstoilla tilaa ja 
esimerkiksi Pudasjärvi-lehti kirjoitti Hirvaskosken reissusta.

Vuoden 2012 Hirvaskosken-retken sisältö ostettiin kyläyhdis-
tykseltä. Yhdistys oli suunnitellut laadukkaan ja monipuolisen ohjelman. Retkel-
lä vierailtiin kylän kiinnostavissa paikoissa, kartanossa, voimalaitoksella ja koti-
museossa ja pidettiin kyläjuhlat nuotanveto- ja lammaspaimennusnäytöksineen. 
Kyläjuhlilla sai myös tanssia ja laulaa sekä nauttia kyläyhdistyksen tarjoamia 
eväitä. Ohjelman suunnittelu oli kyläyhdistyksellekin uutta ja antoi mahdolli-
suuden testata matkailullista ulottuvuutta yhdistyksen toiminnassa. Kyläyhdis-
tyksen ponnistus näytti kaupunkilaisille, miten monipuolista elämää syrjäkylällä 
voidaan viettää.

Lähiruokamarkkinoiden yhteydessä 2013 veimme kaupunkilaisia pikkubussilla 
tutustumaan maito- ja lammastilaan. Ruoantuotannon näkeminen kiinnostaa 
nykykuluttajaa ja lapset ovat eläimistä innoissaan. Marja- ja sieniretki toteutet-
tiin ProAgrian Northern Arctic Flavours -tapahtuman oheisohjelmana syksyllä 

3 .  Suuri yleisö > maakuntaretket

2013 Oulun lähimetsään. Erityisesti sieniopastusta ja maastojen 
näyttämistä kaivataan jatkuvasti.

Markkinamatkat vuosina 2012 ja 2013 olivat hyvä osoitus kaupun-
kilaisille siitä, että kaupunkikulttuuriin liitttyvä ostosten tekemi-
nen on mahdollista myös maaseudulla ja sieltä löytyy uudenlaisia 
tuotteita ja erilaisia elämyksiä. Esimerkiksi vaikka Ruukin luomu-
markkinat on erittäin pitkäaikainen ja suureksi kasvanut tapahtu-
ma, ensikertalaiset kaupunkilaiset markkinakävijät hämmästyivät 
tuotetarjontaa ja väenpaljoutta, joka markkinoilla oli.

Viimeinen maakuntaretki vuoden 2014 keväällä tehtiin kiertoaje-
luna kolmeen eri kohteeseen. Retki suuntasi tyrnäväläiseen peru-
navarastoon taidenäyttelyyn, Muhokselle kotijuustolaan ja kyläyh-
distyksen vieraaksi Pikkaralaan. Tälläkin retkellä syntyi elämyksiä, 
yllätyksiä ja kohtaamisia maaseudun ja kaupungin välillä.

Uutispuuron emännöimät bussilastilliset kaupunkilaisia saivat 
retkillä positiivisia kokemuksia elävästä maaseudusta. Matkailijat 
todennäköisesti kertoivat elämyksistään eteenpäin 
lähipiirilleen ja tuttavilleen. Vertaismarkkinointi on te-
hokasta viestintää maaseudun puolesta. Retkien viesti 
levisi laajemmalle kuin kerrallaan retkille osallistuneil-
le 20-50 ihmiselle.

Vierailukohteet, yritykset tai yhteisöt, saivat vierailus-
ta positiivista palautetta ja rohkaisua jatkaa toimintaa. 
Kyläyhdistysten vastaus pyyntöön järjestää jotain oh-
jelmaa oli alkuun varovainen. Kylissä ihmeteltiin, mitä 
kiinnostavaa siellä voisi olla. Vieraiden näkökulmas-
ta paikat olivat erityisiä, mikä nosti myös paikallisten 
ylpeyttä ja omien paikkojen arvoa. Maaseudun omien 
vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen jopa 
taloudellisesti on tärkeä osa sen elinvoimaisuutta.

Kaupunki- 
laisilla on selvä 
tarve päästä  
maaseudulle.!

•	Etsi retkikohteeksi  
paikkoja, joihin ei  
tavallisesti pääse.

•	Auta kohteita ohjel-
man suunnittelussa, 
jos se on heille uutta.

•	Aikatauluta retki ja 
huolehdi sen pitävyy-
destä retken aikana.

Tee näin: !
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Mediayhteistyö  
auttaa erottautumaan 
t e k s t i  Pia Alatorvinen

U utispuuro solmi toiminta-aikanaan tiiviitä yhteistyösuhteita eri me-
dioihin. Tietovirrasta erottautuminen omalla uudella välineellä on 
erittäin työlästä ja vaikeaa. Siksi kannattaa käyttää jo olemassa olevia 

suosittuja kanavia hyväkseen.

Medioilla on aina omat perusteensa lähteä tekemään yhteistyötä tai päättää, 
mikä ylittää uutiskynnyksen. Mediat pyrkivät objektiivisuuteen ja tasapuolisuu-
teen. Yhden totuuden tai jonkin aiheen taakse asettuminen sopii tiedotusväli-
neille huonosti. Toimitukset käyttävät aihevalinnois-
saan journalistisia perusteita ja toimivat journalistin 
ohjeiden mukaan. Niihin voi tutustua esimerkiksi 
Journalistiliiton sivuilla (www.journalistiliitto.fi).  
Näiden periaatteiden tunteminen voi auttaa ymmärtä-
mään, miksi jokin aihe pääsee  läpi ja miten asian voisi  
esittää, jotta se saisi toimituksen huomion.

Juttuvinkkien ja tiedotteiden lähettämisen lisäksi 
Uutispuuro lähti tarjoamaan yhteistyötä medioille eri tilaisuuksissa. Paneeli-
keskusteluihimme pyydettiin aiheesta ja paikkakunnasta riippuen toimittajia 
paikallislehdistä ja radioista. Välillä tilaisuuksiemme vetäjänä oli päätoimittaja. 
Joskus taas median edustajaa pyydettiin mukaan johonkin tilaisuuden järjeste-
lyn vaiheeseen esimerkiksi asiantuntijaksi kuten gaaloissa ja viestintäverkoston 
kokoontumissa. Näistä kutsuista harvoin kieltäydyttiin. Tarjosimme medialle 

Tarjosimme medi-
alle kiinnostavan 
aiheen ja valmiiksi 
järjestetyn tilai-
suuden. !

3 .  Suuri yleisö > meDiayhteistyÖ

kiinnostavan aiheen ja valmiiksi järjestetyn tilai-
suuden. Media arvostaa myös hyvin tehtyä taustavalmistelua ja monipuolista 
tietoa aiheesta etukäteen.

Viime vuosina toimitustyö on mullistunut. Aikaa toimittajilla on yhä vähemmän, 
ja hyvin valmisteltu ja näkökulmaltaan kiinnostava aineisto otetaan mielellään 
vastaan. Viestinnän tutkija Laura Juntusen vuonna 2013 tekemän tutkimuk-
sen mukaan 36 prosenttia suomalaisissa valtamedioissa julkaistuista uutisista 
hyödyntää jollain tavoin ulkopuolisten tuottamaa PR-materiaalia. Säännöllinen 
ja pitkäjänteinen yhteistyö ja kumppanuuden luominen paikallisiin medioihin 
kannattaa.

Ruokarallin avajaisissa 2013 
Kuusamon torilla lähiruokakeskuste-
lua veti Koillissanomien päätoimittaja 
Petri Karjalainen.

Kuva: Pia Alatorvinen
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Kaleva ja Maaseudun  
Sivistysliitto yleisökiertueella
t e k s t i  Erkki Hujanen
Yhteisötuottaja, Kaleva

sa n o m a l e h t i  ta rt t u u  ajan-
kohtaisiin puheenaiheisiin ilmestymis-
alueellaan. Lehteä tekevien journalis-
tien ammattitaitoon kuuluu, että he 
uutisoivat merkittävistä, laajalti vai-
kuttavista aiheista ja pyrkivät samalla 
herättämään niistä avointa keskuste-
lua. Kaivokset pohjoisessa tarjoavat 
näitä molempia, uutisaiheita ja intohi-
moisia väitteitä.

Pohjois-Suomen suurin sanomalehti 
Kaleva on viime vuosina halunnut olla 
aktiivinen keskustelun herättäjä. Siksi 
se on järjestänyt itse erilaisia tietoisku-
maisia tilaisuuksia, joissa on puhuttu 
polttavista aiheista. Lehden päivittäi-
siin ydintehtäviin ei kuitenkaan kuulu 
tapahtumajärjestelyt vaan mieluum-
minkin yhteiskunnan tarkkailu ja 
aktiivinen uutisointi eri tahojen 
järjestämien tapahtumien sisällöistä.
Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro-
hankkeen kanssa löysimme Kalevalle 

uudenlaisen tavan osallistua julki-
seen keskusteluun. Olemme järjes-
täneet yhteistyössä muun muassa 
kaivosaiheisia yleisötilaisuuksia 
Raahessa, Kuusamossa ja Pyhäjär-
vellä kevättalvella 2013. Kaivos-
kiertueella nostettiin esiin Pohjois-
Suomea ja erityisesti maaseutua 
koskettavia näkökulmia ajankohtai-
sista paikallisista kaivoshankkeista.

k e s k u s t e lu t i l a i s u u k s i e n 
sa r ja  alkoi Raahesta, jossa puheen-
aiheena oli Nordic Mines ja sen kulta-
kaivos Laivan alueella. Kaivos on eh-
tinyt toimia paikkakunnalla jo useita 
vuosia, joten tietämystä ja kokemusta 
moniulotteiseen keskusteluun riitti. 
Pääaiheena olivat taloudelliset vaiku-
tukset paikkakunnalle. Myös ympäris-
tövaikutuksia, varsinkin mahdollisia 
haittoja käsiteltiin kuumaksi käynees-
sä yleisökeskustelussa.

Kuusamossa vastakkainasettelu oli vielä herkulli-
sempi. Dragon Mining suunnittelee Rukan matkailu-
keskuksen lähelle kultakaivosta. Vastustajat pelkäävät 
kaivoksen pilaavan herkän luonnon ja jokien vedet. 
Matkailuihmisten mielestä kaivos turmelee alueen 
vetovoiman puhtaana matkailualueena.

Pyhäjärven tilaisuudessa kysymys oli kaivoksen 
jälkeisestä elämästä, Laguna-tutkimuskeskuksen 
perustamisesta toimintansa lopettavaan kaivokseen.

k a i vos i ltoj e n  o h j e l m a  rakentui paneelista sekä yleisökeskustelusta. 
Tavoitteena oli tuoda esiin tietoa ja erilaisia näkemyksiä kaivostoiminnan syn-
tyyn, nykyisyyteen sekä elämään kaivosten jälkeen. Paneeleihin saatiin eri tahoja 
edustavia ihmisiä, muun muassa kaivosyhtiöistä, kaupungin- ja valtionhallinnos-

r a a h e . Yritysasiamies Pauli 
Keränen Raahen seudun yritys- 
palveluista (vas.), Raahen kylien 
yhteistyöryhmän tiedottaja Tita 
Haapajoki, Nordic Minesin vara- 
toimitusjohtaja Krister Söderholm 
ja ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualueen johtaja Heikki 
Aronpää Pohjois-Pohjanmaan 
ely-keskuksesta pitivät Raahessa 
käytyä keskustelua kaivosasioista 
tarpeellisena.

Kuva: Kaleva/Timo Myllykoski

3 .  Suuri yleisö > meDiayhteistyÖ
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ta, yrityksistä, yliopistosta tai tutkimuslaitoksista sekä kyläyhdistyksistä. 
Työnjako Uutispuuron ja Kalevan välillä toimi niin, että Uutispuuro hoiti kaivosilto-
jen käytännön järjestelyt ja vierailijoiden kutsut. Kalevan rooliin kuului tapahtuman 
julkisuus. Halusimme erityisesti houkutella yleisöä keskustelemaan kaivoksista. 

Kaleva raportoi tilaisuuksien keskustelut suorana verkkosivustollansa Kaleva.
fi:ssä. Keskustelu heijastettiin paikan päällä näyttötaululle, joten tilaisuuksiin tullut 
väki näki miten Kaleva välittää keskustelusta tietoa ja miten Kalevan verkkosivus-
toa kotonaan seurannut yleisö kommentoi puheenaiheita.

m e i ltä k a l e vas ta  paikan päälle tilaisuuksiin lähti kolme toimittajaa. Verkko-
reportteri kirjoitti sekä kuvasi tapahtuman kulkua reaaliaikaisesti verkkosivustolle. 
Kalevan aluetoimittaja paikkakunnalta kuvasi tilaisuudessa ja kirjoitti juttuja seu-
raavan aamun paperilehteen.

Itse yhteisötuottajana juonsin paneeli- ja yleisökeskustelun, mikä vaatii perus-
teellista perehtymistä kaivoksiin liittyviin kysymyksiin, mutta myös paikallisiin 

k u u sa m o. 
Kaleva ja Uutis- 
puuro-hanke jär- 
jestivät keskus- 
telutilaisuuden 
kaivoksista.  
Martti Turunen 
(edessä vas.) esittää 
mielipiteen.

Kuva:  
Kaleva/Aimo Kajava

olosuhteisiin. Yhteistyö Uutispuu- 
ron kanssa toi valmistautumistyö- 
hön erinomaisen lisän ja tarpeellista 
taustatietoa.

Kuka hyötyy kaivoksista -keskuste- 
lutilaisuuksia Raahessa ja Kuusamos- 
sa seurasi yhteensä noin 4000 ihmistä 
Kalevan verkkosivuston reaaliaikaisen 
lähetyksen välityksellä. Keskustelua 
kommentoi yhteensä runsaat 200 ih- 
mistä. Näiden lukujenkin perusteella 
Kalevan ja Uutispuuron yhteistyö sai 
median välityksellä laajan huomion ja 
vei kansalaiskeskustelua tällä tapaa 
eteenpäin.

KAUPPAPAIKKA

HENKI
LÖASI

AKKAA
T 

YRITY
SASIA

KKAAT

08 5377 611, ma–pe 8–16 
08 5377 180, ma–pe 8–16

rivit@kaleva.fi 

mediamyynti@kaleva.fi

www.kaleva.fi/ilmoitukset 
www.kaleva.fi/yritysasiakkaat

Kaleva.Point asiakaspalvelu Yrityspalvelut

Lekatie 1, ma–pe 9–1  
Lekatie 1, ma–pe 8–16

6

Tilaushinnat kotimaahan 

Jokapäiväinen 

tilaus 
3 kk 4 kk 6 kk 12 kk

Kestotilaus 72.50 € 95.75 € 142.25 € 279 €

Määräaikainen 88.50 € 118 € 177 € 354 €

Pe-su tilaus  
 

 

Kestotilaus 57.50 € 75.75 € 112.25 € 219 €

Määräaikainen 62.25 € 83 € 124.50 € 249 €

La-su tilaus  
 

 

Kestotilaus 47.50 € 62.42 € 92.25 € 179 €

Määräaikainen 50.50 € 67.33 € 101 € 202€

Lyhin tilausjakso 3 kk

Seitsenpäiväinen 

sitoutumaton sanomalehti

Lukijoita 176 000 (KMT 2012)

Levikki 72 107 (LT201 ) 

           
           

         

JULKAISIJA

Kaleva Oy

Lekatie 1, PL 170, 90401 Oulu

Toimitusjohtaja Jukka Haapalainen

Puhelinvaihde ma-pe 8-16

(08) 5377 111 

Sähköposti etunimi.sukunimi@kaleva.fi

www.kaleva.fi

Paino Kaleva Oy

ISSN 0356-1356

Ota yhteyttä

Uutisvihjeet ja uutispäivystys

(08) 5377 315, 044 799 5797

Faksi (08) 5377 195

toimitus@kaleva.fi

JAKELUPÄIVYSTYS

Oulun alueella (08) 5377 612

ma-pe 6-16, la-su 6-11

jakelu@kaleva.fi

Postin jakelualueilla 0200 71400 

ma-pe 6-16, la-su  6-12

Lapin varhaisjakelut pl. Rovaniemi 

0800 955 166, ma-pe  6-10, la-su  7-11

Alavieska, Kalajoki, Nivala ja Sievi 

0800 30101, ma-su 6-18

TOIMITUS

PL 170, 90401 Oulu 

Arkisin 8.30–16, (08) 5377 111

Faksi (08) 5377 195

toimitus@kaleva.fi 

Tarjottu tai tilattu aineisto hyväksy-

tään julkaistavaksi sillä edellytyksellä, 

että sitä saa käyttää uudelleen ilman 

erillistä korvausta lehden tai sen osan 

uudelleenjulkaisun tai muun käytön 

yhteydessä riippumatta toteutus- tai 

jakelukanavasta.

Uutistuottajat (08) 5377 315

Faksi (08) 5377 195 

Tietopalvelu (arkisto)  

(08) 5377 199 käynti sovittava erikseen

Päätoimittaja 

Markku Mantila 050 311 7777

Toimituspäälliköt

Kyösti Karvonen 040 511 7323

Pekka Vuollo 0400 529 059

Pääkirjoitustoimitus 

044 799 5743, 044 799 5741

paakirjoitus@kaleva.fi 

alakertakirjoitukset 044 799 5834

Lukijalta  -sivu 044 799 5755

mielipide@kaleva.fi

Sunnuntai-liite 044 799 5827

sunnuntai@kaleva.fi

Aluetoimitukset

Kuusamo 044 794 978  

kuusamo@kaleva.fi

Raahe 044 794 9787 

raahe@kaleva.fi

Vaala 0400 956 045 

vaala@kaleva.fi

Ylivieska 044 794 9790

ylivieska@kaleva.fi

YRITYSASIAKKAAT

Lekatie 1, ma–pe 8–16

(08) 5377 111

Ilmoitukset/yritysasiakkaat:

(08) 5377 180 

Faksi (08) 5377 277

Aineistosähköposti 

ilmoitus@kaleva.fi

Ilmoitustuotannon 

työnjohto 044 799 5899

Tarkemmat yhteystiedot, mediatiedot, 

hinnastot ja aineisto-ohjeet:

www.kaleva.fi/yritysasiakkaat

Lehden vastuu ilmoituksen poisjään-

nistä tai julkaisemisessa sattuneesta 

virheestä on enimmillään ilmoituksen 

hinta ja muihin lehtiin toimitetusta 

aineistosta sen valmistusarvo. Huo-

mautus virheellisestä ilmoituksesta 

on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa 

ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoi-

tetusta julkaisupäivästä.

HENKILÖASIAKKAAT

Kaleva.Point, Lekatie 1, 

ma–pe 9–16

Lehden tilaukset ja jakeluasiat

(08) 5377 610, ma-pe 8-16

tilaajapalvelu@kaleva.fi

www.kaleva.fi/henkiloasiakkaat

www.kaleva.fi/omakaleva

Asiakkuus- ja kehitysjohtaja

Heikki Nurmi 040 500 2426 

Asiakaspalvelupäällikkö

Pia Maria Penttinen

044 794 9811

Oulun jakelutoimisto, toimitusjohtaja

Markku Jurvelin 0400 686 908

Ilmoitukset/henkilöasiakkaat

(08) 5377 611, ma-pe 8-16

Faksi (08) 5377 268 

rivit@kaleva.fi

www.kaleva.fi/henkiloasiakkaat

Asiakaspalvelutoiminnan kehittämisek-

si nauhoitamme puhelut.

Lukijailmoitukset

Hinnat sisältävät arvonlisäveron

Laskutuslisä 3,72 € alle 61 € laskusta.

Rivi-ilmoitukset

minimi 2 riviä ark. ja su 16,89 € 

lisärivit 8,45 €/rivi

Kuolinilmoitukset, surukiitokset ja 

osastoilmoitukset (ei julkaista ti ja to)

arkisin 3,46 €/pmm, 

su 3,74 €/pmm 

Kauppapaikan osastoilmoitukset

arkisin 3,91 €/pmm, 

su 4,07 €/pmm 

Iloiset perheilmoitukset, 

alk.1x30pmm, 20 €

Kauppapäivä keskiviikkoisin, 1–4 riviä 

11 € ja kuvallinen 1x40 pmm alk. 18 € 

Henkilötietolaki 

Rekisterikuvaus ja seloste on 

nähtävissä Kalevan toimitalossa, 

Lekatie 1, 90140 Oulu. 

Henkilötietolain 26 §:n mukaiset tar-

kastuspyynnöt osoitetaan kirjallisina 

ja allekirjoitettuina osoitteeseen: 

Kaleva Oy, Tilaajapalvelu, 

PL 170, 90401 Oulu.

Laista, asetuksista tai viranomaisten 

toimenpiteistä aiheutuvat kustannus-

lisäykset korottavat hintoja vastaavasti 

määräysten voimaantulohetkestä 

lukien ja koskevat jo tehtyjä tilauksia ja 

ilmoitusvarauksia.

Tilauksiin sovelletaan Kalevan tilauseh-

toja, jotka löytyvät osoitteesta 

www.kaleva.fi/tilaukset

Tilaukset toimitetaan force majeure 

-varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt, 

alihankkijoiden viivästykset ym.).       
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LAUANTAI 16. MAALISKUUTA 2013

10 K2

Kuka hyötyy kaivoksista?

Kannattaako kaivostoiminta? 

Pelastaako kaivosala maaseudun työllisyyden? 

Onko ympäristönsuojelu ajan tasalla?

Kaleva ja Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro-maaseututiedotushanke järjestävät  

Kuusamossa keskiviikkona 27. maaliskuuta kello 17.30-20 Kuusamon lukion 

auditoriossa (Oulangantie 1) kaikille avoimen keskustelutilaisuuden kaivossuunnitelmista.

Tervetuloa esittämään kysymyksiä ja näkemyksiä aiheesta! Keskusteluun voi osallistua 

myös Kalevan verkkosivulla internetin kautta: live.kaleva.fi

Paneelikeskustelu kello 18.00 alkaen. Mukana projektipäällikkö Matti Pulkkinen Dragon 

Mining, ohjelmakoordinaattori Harry Sandström Tekesin Green Mining –ohjelma, Mikko 

Jokinen Metla (Luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittami-

nen Lapin matkailullisesti tärkeillä alueilla – Dilacomi-hanke), sosiologian professori Asko 

Suikkanen Lapin yliopisto ja puheenjohtaja Ville Aho Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry. 

Tapahtuman juontaa Kalevan yhteisötuottaja Erkki Hujanen.

Kello 19 väittelytuokio ”Kaivosasiat kuntapoliitikkojen käsissä”: Kuusamolaiset Matti Ervasti 

(kok.) ja Mika Flöjt (vihr.) käyvät lyhyen väittelykeskustelun aihepiiristä.

Kahvitarjoilu kello 17.30. Paneelikeskustelu jatkuu kello 20.00 saakka.

Lisätietoja: pia.alatorvinen@msl.fi, p. 044 468 1178, www.uutispuuro.fi

Yhteistyössä:  

3h,k,s 67m² +ak. Haukipudas kes-

kusta, LT 2.krs, valm. 2005, hyvä, 

kaukolämpö puh. 0400 788 459. 

Citroën C5 1,8, farmari, vm. -05, en-

simm. omist. Huoltok. Ajettu 225 

tkm. H. 4 900€. P. 040 364 5676. 

KATTOLUMITYÖT 040 938 2405 

Kiviniemen Koti-ja Pihatyö 

VW Transporter 1.9TDI -06. Webas-

to, alut. 285tkm. 13 600€ sis. alv. 

Puh. 040 530 0235. 

Rakennusalan moniosaaja, laadu-

kas työnjälki. Puh. 044 556 6416. 

VW Golf 1,6D, -10, farkku, 157 tkm, 

vaihto halv. mahd. P. 050 590 9642. 

Työssäkäyvä pieni perhe etsii kak-

siota/kolmiota Kiiminki/Jääli alu-

eelta viim. 15.4.13. P. 040 560 1310. 

LAATOITUKSET ammattitaidolla 

vuodesta -98. Kaikki kodin remon-

tit laadukkaasti takuutyönä. Kotita-

lousvähennys! JN Laatta ja Puu 

T:mi Jussi Näyhä p. 044 030 1128. 

Työ- tai touringkelkka esim. Lynx 

5900. Puh. 0500 386 872.  

Maalaus -ja tasoitetyöt. 

P. 045 125 3922. 

Toyota Hiace 2.5 DTI -01, aj. 200 

tkm. Hyvä. Hp. 6500 €. 041 753 4912 

Kaijonharju 2h+kk+s+las.parv.+ap 

41 m², siisti. Puh. 0400 685 600.  

Skoda Octavia HB 1.9 TDI Ambien-

te -08, ajettu 125 tkm. Huollettu 

säännöllisesti merkkihuollossa. 

Kahdet renkaat, siisti, virheetön. Ei 

vaihtoa. P. 0440 686 002. 

Iso parvekkeellinen yksiö keskus-

tassa, vuokra 460 €/kk. 050 3097674 

Kaksio Peikont. lasitettu parveke, 

lattiat laminoitu. P. 050 584 9348. 

KAUKOVAINIO 2 h+k 49 m². Heti va-

paa. V. 490 €/kk. P. 045-1117000 

Kirvesmiestyöt, kylpyhuone- ja 

saunaremontit. Puh. 0400 550 637. 

VW Transporter 2.5 TDI T5 6-vaiht. 

-06, kats., siisti ja kunnossa, 

hp. 5 650 €. P. 046 551 9285. 

Yksiö 41,5 m² Kaijonharjussa. Sis. 

autopaikka ja lämm. varasto. Heti 

vapaa. Puh. 050 465 5123. 

Mökki RUKALLA, laduille 150 m. 

Puh. 0400 689 747. 

Vakituisesti työssäkäyvä ja savuton 

mies haluaa vuokrata kaksion Ou-

lun keskustan alueelta 1.4. lähtien. 

Puh. 044 362 1084. 

Yksiö+sa Tuira Hartaantie 9. 

1.4. alkaen 420/kk. P. 0400 587 098. 

Laatoitus- ja vesieristystyöt. (VTT 

Sertti). Kirvesmiestyöt ja sisustus-

remontit. Puh. 050 413 5221. 

Rivitalokaksio 60 m² Kuivasjärvel-

lä 1.5. lähtien. 040 5788 525. 

PARANTAJA Veli-Matti Hämeennie-

mi: Raahe 18.3, Oulu 19.-20.3.  

Puh. 044-0202048. 

Asuntovaunu Pudasjärven suviseu-

roihin 28.6. - 30.6. paikalle vietynä. 

Puh. 045 635 1937. 

Haapalehto OKT 99/144m2, autoka-

tos, lasitettu terassi hp. 138.000 € 

P. 0400-686221. 

Ennustajat
SEKALAISET

Avoimet työpaikat

Terveys- ja

hoivapalvelut

Työsuorituksia

Vuokrattavana

sekalaista

OKT -esittely Patamäessä su klo 14-

15, Niemirannantie 10. Tule ja tar-

joa! P. 050 407 1944. 

Halutaan vuokrata

Vuokra-asunnot

Myydään 

maa-alueita

Rakennus-

tarvikkeet

Myydään asuntoja ja kiinteistöjä

Ostetaan asuntoja

ja maa-alueita

OSTA MYY VUOKRAA

Vuokrattavana

loma-asuntoja

Myydään 

loma-asuntoja

Ostetaan

TYÖ JA KOULUTUS

Myydään autoja

Kuusamon Tropiikin kup. (Golf) 95 

m² päätyh. vesinäk. P. 050 567 1400. 

1h+kk 28 m², Pakkahuoneenka-

tu 9, 420 €/kk. Vapaa 1.4. Vast. 

tekstiviestillä p. 040 583 2129. 

Lämmin autohallipaikka/-osake, 

Puistokatu 10 Oulu, h. 12 000 €. Yh-

teydentotto p. 040 548 7986. Pasi. 

RUKA tasokkaat 4- ja 6-heng. mökit. 

Vap. vk 13-18. Edull. 0400 184 826 

Kerrostalohuon. 178 m² Torniojoen 

rannalta omalla pihalla, Tornion 

kaupunkiin 1 km, taloyhtiössä ui-

ma-allas. Puh. 040 590 2030. 

OKT Limingasta, 4mh tai pienempi 

yläkertavarauksella. Hinta alle 

180 000€. Puh. 050 543 2583. 

Ruukin maaseutuopisto hakee

Karjamestarin sijaista 

2.5.2013– 6.4.2014 väliseksi ajaksi

Tarkempi hakuilmoitus koulun nettisivuilla osoitteessa

www.rmo.fi  . Hakemukset internetin kautta osoitteessa

www.kuntarekry.fi . Hakuaika päättyy 26.3.2013. 

Tiedustelut karjamest. Heidi Tervakangas, p. 040 135 7139

tai  rehtori Kirsti Joki-Tokola, p. 040 135 7135. 

Äkäslompolo, viikot 13 ja 17. Suo-

mulla viikot 12-17. P. 040 700 4004. 

Kalusteasennukset ammattitaidol-

la. Puh. 0400 277 035. 

Audi A3 1.6, -97, aj. 355tkm, kats. 

h. 2900€. Ford Mondeo farm. 1.8,  

-03, aj. 255tkm, huollettu ja hyvät 

varusteet! 3500€. P. 0400 690 280. 

Kaukovainio remont.rauhall. yksiö 

33m², 420€/kk. Puh. 045 265 6790. 

1h+k, 30m² hyvä kunto, Puolivälin-

kangas. Puh. 046 890 1551. 

KEMPELE, RT 78 m², 3h, k, wc, re-

montoitu ph + s. Esittely su 17.3. 

kello 12-12.30, Tornipolku 1 A 1. 

Puh. 050 529 0962. 

Rakennusteknillisettyöt, laatoituk-

set ja puun kaadot. P. 050 430 7189 

TILAUSSAUNA keskustassa. Juhlat 

ym. P. 0400 686 221 

Nissan Almera -03, aj. vain 75 tkm, 

Automaatti, tosi siisti. 050 529 2482 

Paras hinta puhelinosakkeista! Pa-

perit+arvo-osuudet. P. 050 1993 

15 mm 3 tai 6 metrisiä vah. 

0,15/0,17 maivav. ja siikav. 35-45 

k.1,2 -6 m, 015/017, m.kelkan reki, 

laituripontt. P. 044 253 3379 

Siisti asuntovaunu, hintaluokka 

2000 - 6000 €. Puh. 044 368 0300. 

Ostetaan ROMU- 

AUTOJA ym. metalli- 

romua erikoishintaan. 

Noutopalvelu ja meille voi  

myös tuoda.  

 
UTACON OY 

Varastotie 9, 91600 Utajärvi 

www.utacon.fi, puh. 0400-892414 

MAALÄMPÖPUMPUT asennettuna, 

saneeraus- sekä uudiskohteet. 

LVI-KLAAVO OY Puh. 040 7658 223. 

Autotalli/osuus isommasta hallista, 

max 20 km Oulusta. P. 0400 512 459 

Yksiö 32 m² 7. krs. Vuokra 420 €/kk. 

Sis.vesimaksun. Vapaa 1.4. alkaen. 

P. 040 844 5139. 

Peruskuntoinen rivi- tai kerrostaloasunto

1h tai 2h+k. Läheltä Oulun keskustaa. 

 Omistajalta suoraan.  Puh. 040 445 7619.

Monen mahdollisuuden paikka, n. 

300 m²:n liike-/tai asuinkiinteistö. 

Pian valm. moottorikeskuksen läh. 

Myydään edullisesti. 040 732 5853 

2 lomahuoneistoa Rukatontussa aj. 

20.3. - 24.3., sis. aamupalan. 600 €/ 

huoneisto. Puh. 044 522 9575. 

Vuokrattavana 2h+kk, 44 m² Raksi-

lassa. Sopiva esim. kahdelle opiske-

lijalle. P. 050 528 1587. 

SELVÄNÄKIJÄ-ENNUSTAJA 24 h 

0700 57555, vastuunsa tunteva, ko-

kenut, sympaattinen, 2,21 € + pvm 

www.unil.fi, PL 64 00511 Hki 

Hirsikehikot 041 457 9151 

www.hirsiykkoset.fi 

TUULILASIT ASENNETTUNA, 

myös lasien korjaukset. Puh. 

046 811 2244. www.tuulilasi1.com 

MB E 200 CDI -03. Erittäin siisti, 

huoltovihko, 6-v manual, aj. 580 

tkm. Hp. 11900 €. P. 040 542 4207 

Simossa ympärivuotiseen käyttöön 

soveltuva 2008 rakennettu loma-

asunto. H. 78.000€ p. 050 374 6956 

Myytävänä Hyrynsalmen 

Ukkohallassa lomakotimessu- 

tontteja. Tontti-, hinta- ja 

yht.tiedot lomakotimessut.fi 

www.omavarasto.fi 

Pienvarastoja 2-20 m² 

Kaarnatie 10. 

08-5209 700 / 9-16 

PYHÄ loma-asunto 4 hengelle, ydin 

keskustassa. Puh. 040 558 7522. 

PUTKISTOT ja LÄMMITYSLAITTEET 

luotettavasti kokonaistoimituksena.

Kysy talvihintaa!

LVI-CENTER OULU OY

Ari Haukipuro p. 040 7787 226

Matti Tolonen p. 040 5311 256

WWW.HUONEISTOIDEA.FI  

ASUNTOKAUPPAA YLI 21 VUOTTA 

Puh. 040 5090 366 

Huoneisto- ja kylpyhuoneremontit 

VEROVÄH. Puh. 040-4100 711. 

Laadukkaita vuokra-asuntoja

elämän eri tilanteisiin

Tutustu asuntotarjontaamme 

www.oveniaisannointi.fi 

Asuntojen vuokraus: Ovenia Isännöinti Oy

Yrttipellontie 10 • 90230 Oulu

 
 

puh. 0201 774 700

RUKA, kelomökki 200 m rinteestä, 

alk. 350 €/vko, soita p. 0500 363 523 

RUKALLA 6 hengen huoneisto. 

Puh. 0400 281 433. 

Mökki mukav. Kitkajärven rannalla, 

hiihtolatu Rukalle, autolla 20 min. 

Myös pääsiäinen vap. 0400 284 988 

Alppila uudehko yksiö, ylin krs. 34 

m².Lasip+s.Vuokrattu.050 567 1400. 

Palvelemme myös verkossa: 

Kaleva.fi/henkiloasiakkaat
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AURINKO NOUSEE

Kuusamo 
7.50

Kajaani 
7.48

Helsinki 
7.45

Pudasjärvi 
7.56

Oulu 
8.00

Ylivieska 
8.00

Rovaniemi 
8.06

Kemi 
8.07

Utsjoki 
8.20

AURINKO LASKEE

Kuusamo 
16.46

Kajaani 
16.59

Helsinki 
17.24

Pudasjärvi 
16.57

Oulu 
17.05

Ylivieska 
17.12

Rovaniemi 
16.57

Kemi 
17.05

Utsjoki 
16.33

OULU & SEUTU  KOTIMAA  RAHA  ULKOMAAT  URHEILU
Sää

Ota yhteyttä

Päivän pituus

Kuva tai uutisvinkki: Lähetä kuva tai tekstaa viesti 13222

Toimitus: 08 5377 315, toimitus@kaleva.fi

Asiakaspalvelu: 08 5377 610, tilaajapalvelu@kaleva.fi

Jakelupäivystys: ma–pe 6–16, la–su 6–11, 08 5377 612, jakelu@kaleva.fi
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Timo Myllykoski Kaleva

RAAHE Kaivosyhtiöllä ja kai-

voksen lähialueen asukkailla on 

suuria näkemyseroja Raahen 

kultakaivoksen ympäristövaiku-

tuksista. 
Alueen asukkaiden mielestä 

kaivos päästää jätevesien muka-

na myrkkyjä luontoon, Nordic 

Minesin mielestä kaivoksen yli-

jäämävesien sisältämät päästöt 

ovat hyvin kaukana asetetuista 

luparajoista.

”Ely-keskuksen tehtävänä on 

valvoa ja sanoa, jos joitakin lu-

parajoja ylitetään. Suomessa ei 

ole mahdollista tehdä sellaista 

kaivosta, missä vesi kiertää ei-

kä toisesta päästä tule mitään 

ulos”, sanoi Nordic Minesin va-

ratoimitusjohtaja Krister Söder-

holm tiistaina Raahessa järjeste-

tyssä kaivosasioita käsitteleväs-

sä keskustelutilaisuudessa.

Kaivosten jätevesipäästöt ovat 

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuk-

sen ympäristö ja luonnonvarat 

-vastuualueen johtajan Heikki 

Aronpään mukaan välttämät-

tömiä. Päästöjen nollatolerans-

sin tarkoittaisi hänen mukaansa 

käytännössä sitä, että Suomessa 

ei voisi harjoittaa minkäänlaista 

teollista toimintaa.

”Ympäristölupa on lupa pila-

ta ympäristöä. Siinä annetaan 

rajat sille kuinka paljon ympä-

ristöä saa pilata. Jos meillä oli-

si nollatoleranssi, meillä ei oli-

si Rautaruukkia, maataloutta ei-

kä paljon muutakaan”, Aronpää 

sanoi.
 Raahen kylien yhteistyöryh-

män tiedottajan Tita Haapajo-

en mukaan alueen asukkaat ei-

vät vaadikaan päästöjen nollato-

leranssia, vaan ainoastaan kai-

vokselle asetettujen päästörajo-

jen noudattamista. 

Hän sanoo asukkaiden ja kai-

vosyhtiön mahdollisimman hy-

vän yhteiselon edellyttävän 

myös sitä, että yhtiö noudattaa 

kaikkia kaivostoimintaa koske-

via lakeja.

Maaseudun Sivistysliiton Uutis-

puuro-maaseututiedotushank-

keen ja Kalevan järjestämässä 

keskustelutilaisuudessa Krister 

Söderholm myönsi niin Nordic 

Minesin kuin koko kaivosteol-

lisuuden suulla kaivosyhtiön ja 

kultakaivoksen lähialueen asuk-

kaiden keskinäisessä kanssakäy-

misessä olevan paljon parannet-

tavaa. 
Kaivosalueen asukkaiden kuu-

leminen ja tiedottaminen muun 

muassa ympäristöasioista ei ole 

ollut riittävää.

”On ihan selvää, että meidän 

pitää parantaa tapojamme. Kai-

vosyhtiöiden pitää kommunikoi-

da avoimemmin ja jo aikaisem-

massa vaiheessa alueen asukkai-

den kanssa”, sanoi Söderholm.

Tita Haapajoki kertoi asuk-

kaiden ja kaivosyhtiön käyneen 

Raahessa keskustelua lähinnä 

vain ympäristöasioista, usein 

toisiaan ymmärtämättä.

”Jo kultakaivoksen yva-vai-

heessa käytyjen keskustelujen 

perusteella kävi ilmi, että mei-

dän on vaikea ymmärtää kaivos-

yhtiön terminologiaa. Yhtiö pu-

hui ylijäämävedestä, mutta se 

olikin jätevettä.”

Kaivosyhtiön ja asukkaiden yh-

teiselo Raahessa on sujunut val-

vovan viranomaisen näkökul-

masta vaihtelevasti.

”Ne ovat tyytyväisiä, jotka 

ovat saaneet kaivoksesta työtä. 

Alueella asuvat ovat kuitenkin 

kokeneet mitalin toisen puolen, 

kun ympäristö muuttuu”, Heik-

ki Aronpää totesi.

Yritysasiamies Pauli Keränen 

Raahen seudun yrityspalveluis-

ta pitää kaivoksen merkittävim-

pänä vaikutuksena Raahen seu-

tukunnalle sen tuomia taloudel-

lisia hyötyjä.

”Yhtiön tulos oli viime vuon-

na miinusmerkkinen, mutta se 

tappio on valunut palkkoina ja 

muina tuloina Raahen ja lähialu-

een yrityksille.”

Päästöistä iso näkemysero

Niina Koskela Kaleva

OULU Tieto 15-vuotiaan tytön 

raiskauksesta levisi nuorten 

keskuudessa nopeasti Faceboo-

kissa. 
Jo ennen kuin poliisi oli asiasta 

tiedottanut, nuorilla oli tiedos-

sa tapahtumapaikka sekä se, et-

tä raiskauksesta epäilty on ulko-

maalaistaustainen mies.

Kaleva haastatteli nimettömä-

nä Laanilan ja Karjasillan ylä-

koulun yhdeksäsluokkalaisia ja 

kysyi, miten he suhtautuvat ta-

paukseen.

”Viikonloppuna luin Faceboo-

kista, että toisessa kaveriporu-

kassa oli tällaista sattunut. Vai-

kea uskoa, että joku tekisi tuol-

laista alaikäiselle”, Laanilassa 

koulua käyvä poika pyörittelee 

päätään.
”Kyllähän se vähän alkoi pe-

lottaa, kun raiskattu tyttö on 

juuri samanikäinen minun kans-

sani”, eräs tyttö sanoo.

Myös Karjasillan yläkoulul-

la raiskaustapauksesta oltiin 

kuultu.
”Facebookissa levisi viikon-

loppuna varoitus raiskaajas-

ta Kaakkurissa. Viestiä jaettiin 

eteenpäin aika paljon.”

Karjasillan yhdeksäsluokka-

laiset arvelevat, että nuoret ot-

tavat nykyisin enemmän riske-

jä kuin aiemmin. Kaveria ei kui-

tenkaan koskaan päästetä yksin 

vieraan matkaan. Myös Laanilan 

yhdeksäsluokkalaiset vakuutta-

vat samaa.

”Jos olen vaikka viikonloppu-

na kaverilla myöhään, vanhem-

mat eivät anna minun kävellä yk-

sin edes kotiin.”

Nuorten mielestä vanhempi-

en ei pidä kuitenkaan aina tie-

tää, missä nuoret menevät.

Raiskauksen uhriksi joutunut 

tyttö oli tapahtumahetkellä juo-

punut. 
Moni Kalevan haastattelema 

yhdeksäsluokkalainen myönsi 

juovansa silloin tällöin alkoho-

lia. Kaikki kertoivat, että alko-

holia saa helposti käsiinsä.

”En usko, että kovin moni juo 

kaupungilla. Juominen tapahtuu 

esimerkiksi kotibileissä.”

”Välillä tuntuu siltä, että ne-

los- ja viitosluokkalaisetkin juo-

vat. Ainakin ne näyttävät niin 

pieniltä. Vanhemmat eivät var-

masti tiedä, kuinka paljon nuo-

ret juovat.”

Karjasillalla arvioitiin, että po-

jat juovat kerralla 12–15 kaljaa. 

Tytöt puolestaan myönsivät, 

ettei viisi siideriäkään välttämät-

tä riitä. 
Juhlista riippuen saatetaan 

juoda lisäksi myös väkeviä.

”Joidenkin isoveljet ostavat 

juomia. Myös lähiöostareiden 

pummit ostavat, kun heille mak-

saa välityspalkkion.”

Karjasillan nuoret kertovat, et-

tä he ovat joskus joutuneet huo-

lehtimaan kavereistaan, jotka 

ovat juoneet liikaa. Vanhemmil-

le ylilyönneistä ei kuitenkaan il-

moiteta.

”Meidän ikäiset eivät osaa 

käyttää alkoholia.”

”Pojat pitävät enemmän äidin-

poikana, jos et uskalla juoda. Tu-

tulle on soitettu kerran ambu-

lanssi, kun hän meinasi tukeh-

tua oksennukseensa.”

Laanilan oppilaatkin sanovat, 

että yleensä ylilyöntejä sattuu al-

koholin vaikutuksen alaisena.

”Joku on voinut hajottaa pai-

kat kotibileissä tai on tullut joi-

tain tappeluita.”

Rikosylikomisario Antti Luoto 

vahvistaa, että kaupungilla kul-

jetaan yhä nuorempana.

”Monta kertaa alkoholikin 

siellä valitettavasti näyttelee roo-

lia. 13–14-vuotiaitakin on päihty-

neenä.”
Raiskauksia ja raiskauksen 

yrityksiä kirjattiin viime vuonna 

50 kappaletta. Luodon mukaan 

määrä on noussut huomattavas-

ti lakimuutoksen myötä. 

Nykyisin lasketaan raiskauk-

seksi myös se, jos makaa tiedot-

toman kanssa.

Luodon mukaan raiskauksille 

on vaikea löytää mitään yhteis-

tä tekijää. 

Raiskauksia tekevät niin suo-

malaiset kuin ulkomaalaisetkin.

Oulussa tapahtui vuosien 

2006–2007 taitteessa kolme val-

takunnallista huomiota saanutta 

puistoraiskausta. 

Tapauksista  kaksi on yhä sel-

vittämättä.

15-vuotiaan raiskaus järkyttää nuoria

Tieto tapahtuneesta levisi nopeasti Facebookissa

Kaleva

VAL DI FIEMME Kaikki on val-

mista alkamaan.  

Suomen hiihtäjät pistelevät 

hyvällä ruokahalulla Giuseppe 

Zorzin loihtimaa ”ludia” – kevyt-

tä ateriaa lunchin ja dinnerin vä-

limaastossa – italialaisen perhe-

hotellin hellässä huomassa. 

Hiihtäjien harteilla lepäävät-

kin suksikansan asettamat me-

nestystoiveet, sillä suomalaisen 

yhdistetyn ja mäkihypyn varaan 

ei voi tänä talvena laskea mitään.

Jo kolmatta kertaa kisäisän-

tänä toimivan Val di Fiemmen 

MM-kisat alkavat virallisesti jo 

tänään keskiviikkona, mutta oh-

jelmassa on vain karsintoja. 

Jo torstaina suomalaisnaisilla 

on ensimmäinen mitalimahdol-

lisuutensa perinteisen hiihtota-

van sprinteissä. Monipuolisuus-

ihme Anne Kyllönen hiihti kol-

manneksi Davosin maailmancu-

pissa, ja Rovaniemen sprintteri 

Mona-Liisa Malvalehto nappa-

si samassa lajissa ensimmäisen 

maailmancupin osakilpailuvoi-

tonsa pari viikkoa sitten.

Miehet hiihtävät näiden kiso-

jen himotuimmasta kultamita-

lista viikon kuluttua keskiviik-

kona, kun ohjelmassa on 15 ki-

lometrin väliaikalähtö vapaalla 

hiihtotavalla. Matti Heikkiseltä

voi odottaa mitä vain. 

Kaleva seuraa kisat tuttuun ta-

paan paikan päällä, alusta lop-

puun.
K1 MM-HIIHTO, SIVUT 14–15

Hiihtäjät 

valmiina 

MM-kisojen 

näyttämöllä

Kaleva

OULU Poliisi jatkaa viime viikol-

la Oulun Kaakkurissa tapahtu-

neen 15-vuotiaan tytön raiska-

uksen tutkintaa. 

Teosta epäiltynä on vangittu 

21-vuotias mies.

Poliisin mukaan tyttö oli men-

nyt arki-iltana ystävättärensä 

kanssa yksityisasuntoon viettä-

mään iltaa kahden miehen kans-

sa. Illan aikana seurue nautti al-

koholia.
Myöhemmin illalla toinen 

miehistä ja uhrin ystävä poistui-

vat asunnosta. Asuntoon jäänyt 

mies käytti juopunutta tyttöä 

seksuaalisesti hyväkseen.

Tyttö poistui teon jälkeen 

asunnosta. Hän teki rikosilmoi-

tuksen poliisille samana päivä-

nä.
Tapausta tutkitaan raiskauk-

sena ja törkeänä lapsen seksu-

aalisena hyväksikäyttönä. Riko-

sylikomisario Antti Luoto Oulun 

poliisista kertoo, ettei tapauk-

seen liittynyt muuta väkivaltaa.

Vangitulla miehellä on taustal-

laan jonkin verran aikaisempaa 

rikostaustaa. 

”Samantyyppistäkin on”, Luo-

to sanoo.
Aikaisempien rikosten käsitte-

ly on kesken, eikä miestä ole tuo-

mittu teoista.

Poliisi: Raiskauksesta epäilty mies tehnyt

aiemmin ”samantyyppisiä” tekoja 

Nordic Mines lupaa parantaa 

tapojaan jakamalla asukkaille 

tietoa entistä avoimemmin

Kaleva

Rikollisjärjestö United Brother-

hoodin (UB) Oulun toimijoita 

marssitetaan jälleen oikeuteen.

Oulussa alkaa ensi viikolla Ro-

vaniemen hovioikeuden pääkä-

sittely UB:hen kytkeytyvässä ri-

kosvyyhdessä, jossa käräjäoi-

keus langetti elokuussa tuomioi-

ta kymmenelle ihmiselle muun 

muassa väkivaltaisesta velkojen 

perinnästä.

Syytettyinä on UB:n Pohjois-

Suomen toiminnasta vastaava Ti-

mo Jaara sekä muun muassa jen-

gin kokelasjäseniä. 

Jaara sai käräjäoikeudessa vuo-

den ja neljän kuukauden ehdotto-

man vankeustuomion. Hän odot-

taa sen täytäntöönpanoa vapaal-

la jalalla.

Keskusrikospoliisin Oulun yksi-

kön johtajan, rikosylikomisario 

Ari Sorosen mukaan hovioike-

uden ratkaisulla on merkitystä 

UB:n toimintaedellytyksille Ou-

lussa.
”Jos Jaara joutuu linnaan, pää-

kerho reagoi siihen varmasti. Ai-

ka näyttää, miten.” 

Sorosen mukaan järjestölle 

saatetaan esimerkiksi järjestää 

Ouluun uusi pyörittäjä.

”United Brotherhood on tullut 

Ouluun jäädäkseen. Toiminnan 

pitää pyöriä myös Jaaran pois-

saollessa.”

UB:n lisäksi Oulun seudulla toi-

mii rikollisiksi luokitelluista jär-

jestöistä Helvetin Enkelit ja Ban-

didosiin kytkeytyvä Diablos. Ne 

ovat kasvattaneet rivejään kuten 

muuallakin maassa. Suomessa 

on nähty myös kansainvälises-

ti suurten rikollisjengien Mon-

gols MC:n ja Outlaws MC:n ran-

tautumisyrityksiä.  Helvetin En-

keleitä päävihollisenaan pitävän 

Outlawsin kytkentöjä on havait-

tu etenkin Kaakkois-Suomessa.

”Outlawsin laajempi rantautu-

minen on vain ajan kysymys. On 

varmaa, että se tulee aiheutta-

maan jännitteitä Helvetin Enke-

leiden kanssa”, Soronen sanoo.

Hän ei usko kyseisen jengin jal-

kautuneen vielä Ouluun, vaik-

ka tiedossa on, että joukko ou-

lulaismiehiä on ottanut selkään-

sä Outlaws-tatuointeja. Sorosen 

mukaan miehet ovat poliisin 

vanhoja tuttuja, osa vasta pari-

kymppisiä nuoria miehiä.

”Outlaws MC ei ota riveihinsä 

ketä tahansa. En usko, että näil-

lä henkilöillä on mitään tekemis-

tä kansainvälisen kerhon kans-

sa. Tällaiset tatuoinnit eivät tee 

vielä kerhoa.”

UB-rikollisjärjestön 

miehiä taas käräjillä

!
Ysiluokkalaiset 

vakuuttavat, 

että kaveria 

ei koskaan 

päästetä yksin 

vieraan mukaan.

Heikki Uusitalo Kaleva

RAAHE Kaleva seurasi Raahen 

kaivoskeskustelua reaaliaikai-

sesti Kaleva.fi :ssä. 

Myös lukijat saivat osallistua ja 

lähettää kommentteja sekä kysy-

myksiä tilaisuuteen.

Varsin vilkkaan verkkokeskus-

telun päällimmäisinä puheenai-

heina olivat kaivoksen maksa-

mat korvaukset ja jätevedet.

Kaivoksen edustajat totesivat, 

että korvausasioissa Suomi on 

edelläkävijä ja korvauksia mak-

setaan lain ja lupaprosessissa so-

vitun mukaisesti.

Lukijat tivasivat myös vastauk-

sia jätevedenpuhdistamon ra-

kentamiseen. Nordic Minesin 

varatoimitusjohtaja Krister Sö-

derholm arvioi vastauksessaan, 

että sen rakentaminen voisi olla 

kohtuuton investointi.

Kalevan live-seurantaa seurat-

tiin tiistai-iltana reilulta 500 ko-

neelta. 
Kommentteja tuli kaikkiaan lä-

hes 200, joista kaikkia ei voitu 

julkaista.

Kalevan live-seurannassa kysyttiin 

korvauksista ja jätevesistä

Anne Kyllönen hiihti harjoituksis-

sa tiistaina Val di Fiemmessä.

”
Meidän on 

tehtävä töitä 

ansaitaksemme 

sosiaalinen 

toimilupamme.”

Krister Söderholm

varatoimitusjohtaja

Nordic Mines

”
Tiedän runsaas-

ti ihmisiä, jotka 

eivät olisi halun-

neet luopua iki-

aikaisista perin-

tö- tai metsästys-

maistaan.”

Tita Haapajoki

tiedottaja

Raahen kylien 

yhteistyöryhmä

Yritysasiamies Pauli Keränen Raahen seudun yrityspalveluista (vas.), Raahen kylien yhteistyöryhmän tiedottaja Tita Haapajoki, Nordic Minesin varatoimitusjohtaja Krister Söder-

holm ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Heikki Aronpää Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta pitivät tiistai-iltana Raahessa käytyä keskustelua kaivosasioista 

tarpeellisena ja rakentavana. Keskustelua oli kuulemassa useita kymmeniä kaivosasioista kiinnostuneita raahelaisia.

TIMO MYLLYKOSKI

YHTEYSTIEDOT:Puhelin
SähköpostiKalevan vaihde  08 5377 111
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YLIVIESKA Ylivieska-Raahen kä-räjäoikeus käsitteli tiistaina niin sanottua valepsykologijuttua. Pohjoispohjalaisessa perhe-kodissa työskennellyt mies on syytteessä luvattomasta tervey-denhuollon ammattitoimen harjoittamisesta sekä törkeästä petoksesta. Epäiltynä on psy-kologina toiminut vuonna 1951 syntynyt haapajärvinen mies. Hän toimi psykologina noin kah-deksan vuoden ajan 2003–2010.Mies on opiskellut psykolo-giaa, mutta ei ole valmistunut. Hän on esiintynyt psykologina myös useissa koulutus-, luento-, työnohjaus- ja muissa tilaisuuk-sissa. Hänelle on maksettu palk-kaa ja erilaisia korvauksia psy-kologina toimimisesta yhteensä runsaat 302 000 euroa.Syyttäjän mukaan riidatonta on, että mies ei ole laillistettu, eikä hänellä ole oikeutta toimia laillistettuna psykologina. Riidanalaista asiassa on teko-

aika ja tahallisuus. Törkeästä petoksesta miestä syytetään, koska hän on ereh-dyttänyt perhekotia ja monia terveys- ja sosiaalialan toimijoita  antamalla ymmärtää, että hän on laillistettu psykologi. Syyttäjä pitää tekoa törkeänä. Hän vaatii syytetylle ehdollista vankeus-rangaistusta.

Perhekoti ei esittänyt rangais-tusvaatimusta. Se on katsonut, ettei mies ole tehnyt mitään psykologisia toimenpiteitä, tes-tauksia tai tutkimuksia työsken-nellessään perhekodissa. Perhe-kodin miehelle maksama palkka ei sen mielestä ole ansaittu rikol-lisella menettelyllä. Syytetty on kiistänyt syytteet. Hänen mielestään syytteet on hylättävä ja valtio on velvoitet-tava korvaamaan hänen oikeu-denkäyntikulunsa. Käräjäoikeus antaa asiassa tuomionsa kans-liassa myöhemmin. Tutkinta-pyyntö tuli poliisille 2010.

Mies toimi vuosiavalepsykologina

Aimo Kajava KalevaKUUSAMO Käylän kultakaivok-sesta on ehditty kiivailla jo vuo-sikaudet, mutta kaivoksen avaa-minen on vielä monen lukon takana. Kaivoksen avaamiseen tarvitaan lähes sata erilaista lu-paa, ennen kuin malmeja pääs-tään louhimaan kunnolla.Turvallisuus- ja kemikaalivi-raston (Tukes) kaivosasiantunti-ja, ylitarkastaja Ossi Leinonen sanoo, että Kuusamossa taval-listakin ratkaisevammassa ase-massa on se, miten kaivoksen vesien käsittely ratkaistaan ja mihin rikastamo sijoitetaan.
Avattavien kaivosten kohdalla oleellista on, sovelletaanko nii-hin vanhaa kaivoslakia vai 2 011 heinäkuussa uudistunutta lakia.Kuusamossa arveluttaa juu-ri se, että Dragon Mining Oy:n omistukseen siirtyneet kaivos-piirit on perustettu vanhan lain mukaan. Näiden luvituksessa kunnilla on lausunto-oikeus, mutta sen painoarvo on hei-kompi.

”Aina kuntien kanta kysytään, mutta päätökset tehdään sen 

mukaan, miten kaivoslain vaati-mukset täyttyvät.”Sen verran uusi laki vaikuttaa perustettuihinkin kaivospiirei-hin, että Tukes määrittää niille myös vakuusvaatimukset jälki-en hoitoa varten 2 014 kesäkuun loppuun mennessä.Lisävakuus on samantyyppi-nen kuin ympäristöhaitoille on vaadittu tähänkin saakka.
Tukesissa on vanhan lain mukai-sia kaivoslupia edelleen käsitte-lemättä 41. Uuden lain mukaisia hakemuksia on yhdeksän, mutta ainoatakaan niistä ei ole jätetty Kuusamosta.
Uutta kaivoslakia sovelletaan 

myös vanhojen kaivospiirien laajennuksiin.
Kuusamon kultatutkimuksista vastaavan Dragon Miningin pro-jektipäällikkö Matti Pulkkinen kertoo, että maastotyöt on saatu tältä talvelta päätökseen Käyläs-sä.

Pulkkisen mukaan yhtiöllä on hyvä kuva Juomasuon ja Hangas-lammin esiintymästä. Kaikkiaan yhtiön hallinnoimista esiinty-mistä on analysoitu näytteitä jo 

yli 33 000 kappaletta.Osa näytteistä on alun alkaen tutkimuksia tehneen Outokum-pu Oy:n keräämiä, joka kairasi myös Juomasuolla, Hangaslam-milla ja Pohjasvaarassa.”Näyttää aika hyvältä”, Pulk-kinen myöntää, mutta lisää perään, että kaivoksen avaami-sesta nykytiedoillakaan ei voida puhua.
Hänen mukaan ensin on saa-tava puhtaaksi kirjoitettavana 

oleva ympäristövaikutusten ar-viointi (yva) valmiiksi.”Odotellaan yva, ennen kuin tehdään teknis-taloudellinen tarkastelu. Tutkimusten ja las-kelmien tekeminen on oma ponnistuksensa. Sitä ei turhaan aleta tehdä, jos näyttää, että tyr-mätään kovasti.”

Dragon Mining mittasi kesällä Juomasuon, Kantojoen, Tee-risuon ja Mäntyvaaran maa- ja 

kallioperän sähköjohtavuutta ja magneettikenttiä. Helikopteri-lennoilla tehtyjä mittaustuloksia yhtiö ei kerro julkisuuteen.”Kesällä 2012 suoritettu geofy-sikaalinen lentomittausaineisto auttaa tulkitsemaan kallioperän rakenteita sekä kivilajien esiin-tymistä laajemmalla alueella. Käynnissä olevan tulkinnan pe-rusteella pyritään rajaamaan pienempiä alueilta mahdollisia jatkotutkimuksia varten.”

Kaivos sadan luvan takana
Kuusamon kultakaivoksen avaamisessa vesien käsittelystä tulee visaisin ongelma” Päätökset teh-dään sen mu-

kaan, miten kai-voslain vaati-
mukset täytty-vät.”

Ossi Leinonen
ylitarkastaja
Tukes

Eija Mikkonen KalevaOULU Kalevan verkkolehti vä-littää Kuusamossa keskiviikkoil-tana järjestettävän Kuka hyötyy kaivoksista? -keskustelutilaisuu-den reaaliaikaisesti. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa live.kaleva.fi .Samassa osoitteessa pyöräh-tää tilaisuuden alkaessa käyntiin live-seuranta, jossa keskustelua ja tunnelmia paikan päältä ra-portoidaan ja kommentoidaan hetki hetkeltä. 

Live-seuranta kertoo esi-merkiksi sen, kuumenevatko tunteet, kun keskustelu siirtyy kaivostoiminnan vaikutuksiin ympäristölle ja matkailulle.
Kaikille avoin keskustelutilai-suus järjestetään Kuusamon lu-kion auditoriossa  (Oulangantie 1) kello 17.30–20. Varsinainen keskustelu alkaa kello 18, jolloin käynnistyy myös live-seuranta.Yleisö voi kommentoida kes-kustelua ja lähettää kysymyksiä 

live-seurannan kautta. Nasa-koimmat kysymykset välitetään vastattavaksi panelisteille.Panelisteina tilaisuudessa ovat projektipäällikkö Matti Pulkkinen Dragon Miningista, ohjelmakoordinaattori Harry Sandström Tekesin Green Mi-ning -ohjelmasta, Mikko Joki-nen Metlasta ja puheenjohtaja Ville Aho Ruka-Kuusamo Mat-kailuyhdistyksestä.Kello 19 nähdään lyhyt väitte-lytuokio aiheesta ”Kaivosasiat 

kuntapoliitikkojen käsissä”. Väittelijöinä ovat kuusamolaiset valtuutetut Matti Ervasti (kok.) ja Mika Flöjt (vihr.).Tilaisuuden juontaa Kalevan yhteisötuottaja Erkki Hujanen.Keskustelutilaisuuden järjes-tävät yhteistyössä Kaleva ja Maa-seudun Sivistyliiton Uutispuuro-hanke.

Seuraa ja kommentoi 
keskustelua.

live.kaleva.fi

Kaleva.fi  seuraa kaivostilaisuutta livenä

Oulujoen tulvistaennustetaanmaltillisia
OULU Oulujoen vesistön vesi-määrien ennustetaan olevan keväällä ja alkukesällä hieman keskimääräistä pienempiä.Fortum kertoo tiedottees-saan, että arviot perustuvat lu-mitilanteeseen ja kevätkauden keskimääräiseen sadantaan.Sulamiskauden ja koko kevään vesisateet vaikuttavat kuitenkin paljon tulovirtaaman suuruuteen ja siihen, kuinka no-peasti säännösteltyjen järvien vedenkorkeus on tavoitetasolla.Viime vuonna Oulujoen vesis-tön alueen kokonaissademäärä oli 851 millimetriä. Se on lähes 1,5-kertainen keskimääräiseen 

sademäärään verrattuna.Sen vuoksi juoksutusmäärät olivat viime vuoden loppupuo-lella ja tämän vuoden alussa ta-vanomaista suurempia. (Kaleva)
Kemira operoiHaapavedenpuhdistamoa

HAAPAVESI Valio, Haapaveden kaupunki ja Kemira Operon ovat allekirjoittaneet sopimuksen Haapaveden puhdistamon ope-roinnista 14 vuodeksi eteenpäin.Kemira Operon on vastannut puhdistamon käytöstä ja hallin-nosta vuodesta 2002 alkaen. Puhdistamolla on käynnissä laajennus- ja saneerausinves-tointi, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 syksyllä. (Kaleva)

Dragon Miningin geologit Olli Pajula (vas.), Jyrki Bergström ja  Janne Vehmas vasaroivat näytteitä Juomasuon kalliosta  vanhan koelouhoksen vierellä.

HEIKKI KETOLA/ARKISTO

Top Chef -kilpailija Anssi Kantelisen ruokaohje kaupasta, oheisella koodilla tai netistä valintatalo.fi

Tarjoukset voimassa to-ke 27.3.-3.4. ellei toisin mainita. Kaikki tarjoukset, ruokaohjeet, kaupat, lisäpalvelut ja aukioloajat osoitteesta valintatalo.fi

Pääsiäisen uunifilee Top Chefin tyyliin.

5 79
KG

Kirsikka-
tomaatti 250 g (3,96/kg)

Hollanti

0 99
RS

Saarioinen broilerinohutfileet 285-340 g (8,79-10,49/kg)

2 99
RS

Carte d’Or 
jäätelöt
0,75-0,9 l
(3,32-3,99/l)

2 99
RS

Snellman
maustettu
porsaan uunifileen. 1,2 kg

Kaupunkilainen ruokakauppa

Hei,
palvelemmekiirastorstaina9–20.

Pääsiäisen ajanpe–ma 29.3.–1.4.  myymälämme  on kiinni.
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Some ja 
viestinnän pyörremyrsky
t e k s t i  Pia Alatorvinen

K un ensimmäistä Uutispuuro-hanketta suunniteltiin vuonna 2008, so-
siaalinen media oli toki jo olemassa, mutta sen rooli elämässämme oli 
huomattavasti pienempi kuin nykyään. Toiset olettivat, että villitys 

menee ohi, toiset hurahtivat täysin vuorovaikutukseen koko maailman kanssa 
kuka kömpelömmin ja kuka sulavammin, kun osa väestöstä vielä opetteli elämää 
sähköpostinkin kanssa. Onkin luonnollista, että suunnitteluvaiheessa sosiaalista 
mediaa ei Uutispuuron toimenpiteissä erikseen nostettu esille.

Tehokkaassa viestinnässä kuitenkin tarvitaan kaikki vanhat 
keinot ja kaksi pussillista uusia. Sosiaalinen media on ollut 
osa Uutispuuron välinevalikoimaa alusta asti. Facebook on 
nopeaa päivittäistä tiedotusta staattisempien nettisivujen 
rinnalla. Tapahtumille, kuten Ruokarallille ja Maakuntafes-
tareille, on perustettu omia Facebook-sivuja. Niiden kautta 
tapahtumasta on voitu alkaa tiedottaa aikaisessa vaiheessa, 

ennen kuin koko ohjelma on valmiskaan. Tapahtuman kuvien ja tunnelmien ja-
kaminen on ollut helppoa ja nopeaa.

Sanomalehti Kalevan kanssa testattiin livechattia Kuusamon kaivoskeskusteluti-
laisuudesta. Uutispuuro lähetti muitakin tilaisuuksiaan reaaliaikaisesti interne-
tiin Bambuser-sivuston kautta. Tilaisuuksia voi katsoa sivustolta jälkikäteenkin. 
Kalevan sivuilla käytiin Kuusamon kaivoskeskustelun aikana vilkasta keskus-
telua, ja sieltä poimittiin myös panelisteille kysymyksiä. Tämä lisäsi vuorovai-
kutteisuutta paikalla ja myös kokonaisyleisöä, kun kaikkien ei tarvinnut tulla 

Sosiaalinen 
media on ollut 
osa Uutispuuron 
välinevalikoimaa 
alusta asti. !

paikalle. Esimerkiksi Kuusamon tilaisuut-
ta on katsonut netistä yli 1300 katsojaa ja 
Raahessa pidettyä tuulivoimatilaisuutta 
yli 430 katsojaa.

Uusien kanavien käyttöönotto vaatii käyt-
täjältä sisällöntuotannon lisäksi välineestä 
riippuen myös teknistä osaamista. Suo-
raan nettilähetykseen tarvitaan nettiyh-
teyden lisäksi mikrofoni ja kamera. Mini-
mitekniikalla pääsee alkuun, mutta senkin 
käyttämiseen kannattaa perehtyä ja muis-
taa testata välineet etukäteen toimiviksi.

Koska media ja etenkään sosiaalinen me-
dia ei pysy paikallaan hetkeäkään ja tänään 
supersuosittu juttu voi huomen-
na olla jo unohduksissa, yksityis-
kohtainen opastus jonkin välineen 
käyttöön vanhenee äkkiä. Uusia 
viestintävälineitä kannattaa testail-
la ja kokeilla avoimin mielin. Täytyy 
myös hyväksyä se, ettei yhdellä vä-
lineellä voi enää tavoittaa kaikkia. 
Viestintäväline on valittava kohde-
ryhmän mukaan. Mieti kenet ha-
luat tavoittaa ja käytä sille sopivaa 
tiedotuskanavaa. Onpa välineesi 
mikä hyvänsä, tarvitset siihen joka 
tapauksessa kiinnostavan sisällön.

3 .  Suuri yleisö > sosiaalinen meDia
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Loppusanat
t e k s t i  Pia Alatorvinen ja Elina Vehkala

S ana maaseutu herättää kaikissa jonkinlaisen mielleyhtymän. Tuo mielleyh-
tymä on muuttumassa yhä positiivisemmaksi. Turun yliopiston Tulevaisuu-
den tutkimuskeskuksen syksyllä 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan kol-

me neljäsosaa nuorista sijoittaa unelmatulevaisuutensa maaseudulle. Yksityisyys 
ja luonnonläheisyys kiinnostavat nuoria.

Samaan aikaan muuttoliike on edelleen voimakas maalta kaupunkeihin päin, 
vaikka päinvastoinkin liikettä tapahtuu. Ihmisten mieli saattaa kiinnittyä 
moneen paikkaan. Identiteetiltään voi olla maalainen, vaikka asuisi kaupun-
gissa. Ajankäyttö voi jakautua jopa tasan maaseudun ja kaupungin välillä.

Suomessa kaupungistuminen on vielä ohutta. Hyvin harvalla ei ole minkään-
laista kosketusta maaseutuun. Kaupunkilaista voi yhdis-
tää maaseutuun lapsuus, sukulaiset, mökkeily tai muut 
harrastukset. Maaseudulla voi viettää nykyään urbaania 
elämää ja tehdä paikasta riippumattomia töitä. Toisaalta 
kaupungeissa etsitään kosketusta maahan kaupunkivilje-
lyn, citykanojen ja syötävien puistojen kautta.

Tässä tilanteessa kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuk-
seen tähtäävät teot ovat saaneet hyvän vastaanoton. Ihmi-

set matkustelevat paljon ja tietoa koko maailmasta tulvii nopeasti joka kolkkaan. 
Katseen suuntaaminen lähelle saattaa yllättää ja tuottaa positiivisia elämyksiä. 
Uutispuuron rooli on ollut näyttää niin maaseudun kuin kaupunginkin asukkail-
le, millaisia mahdollisuuksia alueella on ja yllyttää kokeilemaan uusia asioita.

Lokakuussa 2014 Uutispuuro piti loppuseminaarin sijasta viiden päivän kyläkah-
vilan, joka yhdisti maaseudun ja kaupungin uudenlaisella tavalla. Kyläkahvilassa 

Maaseudulla  
riittää tilaa ja 
luovia ihmisiä.!

Katseen suun-
taaminen lähelle 
saattaa yllättää 
ja tuottaa positii-
visia elämyksiä.!

avattiin suora yhteys yhdestä Oulun vilkkaimmista paikoista maaseudun kylä-
kauppoihin. Stockmannin tavaratalon alakerrassa kyläkahvilan asiakkaat istahti-
vat virtuaalisesti Alpuan Valinnan tai Jalavan kyläkaupan 
pöytään. Videoneuvotteluyhteyden avulla loimme kahden 
paikan väille yhteyden, kolmannen paikan, jossa syntyi 
mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Kokeilu nosti esiin maaseudun ja kaupungin välisiä kysy-
myksiä. Elämä maaseudulla ja kaupungissa voi ulkoisesti  
olla erilaista, mutta kyläkahvilassa saattoi selvittää, onko asia todellisuudessa 
niin. Millaisia palvelut ovat eri paikoissa? Missä kunnossa ovat kylänraitit, niin 
auto- kuin tietoliikenteenkin? Kyläkahvila oli kokeilu, mitä tapahtuu, kun avataan 
uusi ja helposti saavutettava yhteys maaseudun ja kaupungin välille, kohtaavatko 
ihmiset ja mitä siitä syntyy. 

Maaseutu on otollista maaperää kokeiluille. Yhdessä tekeminen ja itse toimeen 
tarttuminen on edelleen yksi maaseudun vahvuuksista. Maaseudulla on hyvät 
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mahdollisuudet testata ideoita käytännössä pienellä tai isommallakin mittakaa-
valla. Tilaa ja luovia ihmisiä riittää. Uutispuuron matkalla on ollut upeaa huoma-
ta, että maaseudun asukkaat ja toimijat lähtevät uusiin ja erikoisiinkin ideoihin 
innolla mukaan ja tuovat niihin lisäksi oman paikallisen mausteensa.

Ihmisten kiinnostusta ei ole helppo herättää. Huomio kiinnittyy yhä rajatumpiin 
asioihin, omiin harrastuspiireihin ja mielenkiinnon kohteisiin. Maaseutu pitää 
sisällään niin paljon, että siitä kokonaisuutena viestiminen on vaikeaa. Ei ole 
olemassa vain yhtä maaseutua. Maaseutu näyttää jo fyysisestikin hyvin erilaisel-
ta valtavassa maassamme. Varsinais-Suomen viljavia peltoja ja Lapin erämaata ei 
voi kuvailla samalla sanalla. Myös kulttuureissa on eroja eri alueilla.

Laajuus tarkoittaa kuitenkin, että maaseutuviestijöille on tarjolla pohjaton tari-
noiden aarreaitta. Eikä niin pientä asiaa olekaan, etteikö sille nykyaikana löytyi-
si kiinnostunut kohderyhmä jostain päin maailmaa. Maaseudun Sivistysliiton 
toiminnan ytimessä on itse tehty elämä. Tulevien vuosien teemana on ympäris-
tösivistys, ihmisen omakohtainen suhde niin rakennettuun kuin luonnonympä-
ristöönkin. Maaseudun Sivistysliiton toimintatavat ovat vahvasti yhteisöllisiä, 
avoimia ja verkostoja rakentavia ja ylläpitäviä. Viestintään satsaaminen ja rohkei-
den kokeilujen tekeminen on tuonut toimintaa tunnetuksi yhteiskunnan joka ta-
solla päättäjistä asukkaisiin. Tämä on avannut mahdollisimman monelle tilaisuu-
den hyötyä Maaseudun Sivistysliiton tekemästä työstä.  Monipuolinen maaseutu 
kaikkine elinkeinoineen, elämäntapoineen ja mahdollisuuksineen ansaitsee tulla 
nostetuksi esille niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

Maaseutu  
on tarinoiden  
aarreaitta. !



m a as e u t u  v i e s t i i  – puheenaiheita Pohjois-Pohjanmaalta kertoo erilaisis-
ta viestintäkokeiluista, joilla maakunnan maaseutukysymyksiä on tuotu julki-
seen keskusteluun päättäjistä ruohonjuuritasolle asti. Maaseudun Sivistysliiton 
Uutispuuro-maaseututiedotushanke on nostanut pohjoispohjalaisia maaseudun 
ilmiöitä, ihmisiä ja mahdollisuuksia esille viestinnän keinoin vuosina 2009-2014. 
Maaseudun imago on muuttunut viime vuosina yhä houkuttelevammaksi. Posi-
tiivisten maaseututarinoiden lisäksi monipuolisella viestinnällä vaikutetaan ja 
tuetaan päätöksentekoa.
Asiantuntija-artikkelien lisäksi julkaisussa avataan Uutispuuron viestintämene-
telmien käyttöä ja niiden vaikutuksia pohjoispohjalaiseen keskusteluun. Haas-
tatteluissa yhteistyökumppanit kansanedustajista yrittäjiin ja mediaan kerto-
vat, mitä viestintäyhteistyö on heille antanut. Kokeillut keinot ovat sovellettuna 
käyttökelpoisia kaikille avointa viestintää toimintaansa kaipaaville tekijöille.




