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kylä, kerro itsestäsi!

Kyläviestijän 
Tässä oppaassa annetaan käytännöllisiä vinkkejä kylien sisäiseen ja ulkoiseen 
perusviestintään eri välineissä ja erilaisten kohderyhmien kanssa. Ennen kaikkea 
oppaan tarkoitus on rohkaista kaikkia kertomaan avoimesti oman kylän elämäs-
tä. Jokainen osaa viestiä, kerro asioista kuin kaverillesi!

Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro-maaseututiedotushanke innosti vuoden 
2014 aikana Pohjois-Pohjanmaan kylätoimijoita viestimään oma-aloitteisesti 
maaseudun asioista. Tämä oli lähtölaukaus maaseudun viestintäverkostolle, jolla 
on ainakin kolme tavoitetta.

Ensinnäkin aina kannattaa kertoa muille hyvistä esimerkeistä, jotka auttavat 
muitakin kyliä. Kaikkea ei tarvitse keksiä alusta asti itse.

Toiseksi maaseutuelämän positiivinen esiintuominen tuo kiinnostusta maaseu-
dulla asumiseen, matkailuun ja yrittämiseenkin.

Kolmanneksi viestintä on vaikuttamista. Myös päätöksentekijät joka tasolla tar-
vitsevat tilastotiedon lisäksi esimerkkejä elävästä elämästä myös maaseudulta.

Elina Vehkala, aluepäällikkö 
Maaseudun Sivistysliitto, Pohjois-Suomen aluekeskus

•	Viestintä ei hoidu itsestään, vastuutetaan 
henkilöitä, suunnitellaan aikataulu.

•	Käyttöön kaikki vanhat konstit ja pussilli-
nen uusia.

•	Viestiväline ja muoto valitaan kohderyhmän 
ja aiheen mukaan.

•	Viestinnässä tarvitaan sekä määrää että 
laatua.

•	Älä ujostele vaan nosta reilusti kylän elämä 
esiin!

muistilista: 



KOILLISSANOMAT

■ Kuuluuko Kuusamo Lap-

piin? Tämä asia putkahtaa 

tuon tuostakin esille eri yh-

teyksissä spontaanisti. Siitä 

ei tarvitse välttämättä tehdä 

asiasta tehden asiaa kuten 

jokunen vuosi sitten, jolloin 

oikein virallisesti kiisteltiin 

Kuusamo-Lappi -suhtees-

ta matkailun markkinoin-

nissa.
Viimeksi Kuusamo liitet-

tiin Lappiin television ilta-

uutisissa. Kyseessä oli jut-

tu Rukalla vuosittain ke-

säkuun alussa pidettäväs-

tä Kalle Palanderin lasket-

telukoulusta. Uutisessa to-

dettiin, että Lapissa on vie-

lä hiihtokelit ja sitten näy-

tettiin tuo Rukan laskette-

lujuttu.
Uutisen juonto oli Hel-

singin toimituksesta, ei 

Kuusamosta Ensio Karja-

laisen suusta.

Koska jälleen kerran tele-

visiossa vahvistettiin Kuusa-

mon olevan Lappia olkoon 

se sitten virallisesti sitä.

Muikun akentti kertoi kuu-

samolaisen äijänjörrikän 

lääkärikäynnistä.

– Syöttekö kovia rasvoja? 

tohtori tiedusteli.

– En missään tapauk-

sessa. Nostan voin pöydäl-

le lämpiämään viimeistään 

tuntia ennen syöntiä, kuu-

samolainen kertoi.

Rinteen Reinon muisto-

merkki sai laajasti kiitos-

ta osakseen. Pronssista va-

letut ja kivikautisia eläimiä 

esittävät hahmot erottuvat 

kauniisti luonnokiven pin-

nasta, mutta eivät korostu 

liikaa. Muikku on varma, et-

tä Reino olisi tyytyväinen.

Vaeltajien sivistystaso 

mitataan jatkossa. Saavat-

ko pronssieläimet vaellel-

la rauhassa luonnonkiven 

pinnassa, vai tulevatko pit-

käkyntiset ja korjaavat ne 

omaan talteensa.

Sikäli syvään hahmot 

on ankkuroitu, että ilman 

työkaluja ne eivät hievah-

dakaan. Toivottavasti ”re-

monttiryhmät” pysyvät 

kaukana muistomerkistä.

Jalkapalloa potkivat maat 

on taas pistetty järjestyk-

seen. Suomi löytyy tuo-

reimmalta listalta sijalta 84 

eli ei kovin korkealta. Hyvin 

ei mene myöskään viisin-

kertaisella maailmanmes-

tarimaalla Brasilialla, joka 

on valahtanut ennätyksel-

lisen alas, 22:ksi. Muikun 

akentti muistelee, että Suo-

mi on parhaimmillaan ollut 

lähes nykyisen Brasilian ve-

roinen jalkapallomaa, jos-

kus 1990-luvun lopulla si-

joitus oli hieman yli 30.

Jos Brasilian alamäki jat-

kuu ja Suomi hilautuu ta-

kaisin edes kohtuullisille 

rankingsijoituksille, ohitta-

nee Suomi tuon Etelä-Ame-

rikan jalkapallomahdin jo 

joskus vuonna 2074.

Perjantai

Muikkulaatikko

Lainavinkki
Minne 
mennä

Minne mennä -palstalla julkaistaan tapahtu-

matietoja Koillismaalta. Lähetä tapahtumatie-

dot viimeistään keskiviikkona klo 16 mennessä 

osoitteeseen toimitus@koillissanomat.fi  otsikolla 

Minne mennä. Lähettäjä vastaa tietojen oikeel-

lisuudesta. Palstalla julkaistaan tietoja kaikille 

avoimista yleisötilaisuuksista. Toimitus valitsee 

julkaistavat tapahtumat.

■ Luen nykyisin mieluiten jännitysromaaneja, jotka voi-

sivat olla totta. Perinteiset dekkarit salapoliiseineen eivät 

enää oikein maistu. Todenmakuiset jännärit ovat usein 

melko tylyjä kuvauksia yhteiskunnassa todella tapahtu-

vista asioista, väkivaltaisuudesta, eriarvoisuudesta, syr-

jäytymisestä, turvattomuudesta, riippuvuuksista, kan-

sainvälisestä kovien pelisääntöjen ammattirikollisuu-

desta.
Olen lukenut kaikki kuusi ruotsalaisen parivaljakon, 

Anders Roslund (toimittaja, tv:n uutispäällikkö) ja Bör-

ge Hellström (entinen rikollinen, työskentelee nykyään 

nuorisorikollisten ja huumeidenkäyttäjien kuntouttaja-

na), kirjoittamaa rikosromaania. Ne ovat olleet sisällöl-

tään vaihtelevia, enimmäkseen todentuntuisia, aika loh-

duttomia kirjoja rikoksista, rikollisista ja poliiseista.

Keskushenkilönä on rikoskomisario Ewert Grens, va-

kavan trauman seurauksista kärsivä, omalaatuinen polii-

si, joka laajan kokemuksensa avulla pystyy pureutumaan 

vaikeisiin rikostapauksiin ja ratkaisemaan ne, mutta jon-

ka kontaktit kollegoihin ovat kireät ja tylyt. Hänelle taval-

laan annetaan ulkopuolisuus anteeksi, hän saa erivapa-

uksia, koska on työssään lahjakas.

VIIMEISIN kirjoista, vastikään suomeksi ilmestynyt Kaksi 

soturia, on yli 600-sivuinen romaani, johon vaikutti aluk-

si hankalalta päästä eläytymään. Siinä kerrottiin hyvin 

nuorten, kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle jäänei-

den - tai jättäytyneiden - poikien elämästä ja tavoitteis-

ta: paljon rahaa, hienoja autoja, asuntoja, vaatteita, ko-

ruja... Heillä oli suunnaton tarve saada huomiota, kuulua 

omaan, tiukoin säännöin rajattuun yhteisöönsä, joka vaa-

ti osallistujiltaan yhä enemmän ja pakotti heidät irrottau-

tumaan perheestä ja kaikista tunnesiteistä. Poliisiin, sosi-

aalitoimeen, kouluun, omiin vanhempiin - yleensä äitiin - 

suhtauduttiin täysin kielteisesti, ulkopuolisina.

OLIN LUKENUT ehkä neljänneksen, kun kuulin ensim-

mäiset uutiset Tukholman lähiömellakoista: massoittain 

tuhopolttoja, muuta ilkivaltaa, väkivaltaa, tekijöinä nuoria 

poikia. Jatkoin lukemista ja seurasin uutisia: samat asiat 

toistuivat molemmissa. Huomio tuntui puistattavalta. 

Kirjan juoni muuttui kiintoisaksi kun sen tapahtumat 

etenivät. Jännitystä riitti loppuun asti. Kirjan jälkisanois-

sa ilmeni että tekijät olivat olleet laitosnuorten kanssa yh-

teyksissä vuosien ajan kirjaa tehdessään. Päätössanois-

sa on myös toteutunut ennustus: ” Mutta muistakaa, että 

tämä on kaikesta huolimatta kertomus, romaani, että täl-

laista ei ehkä - ollenkaan - ole Ruotsissa.”

Irja Rinne

Kaksi soturia
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Paikallisen ruuan ja ruoka-

perinteen sanomaa kuljetta-

va ruokaralli starttaa Kuusa-

mon torilta kohti Taivalkos-

kea maanantaina. Ohjelmas-

sa on paneelikeskustelua, lä-

hiruokatori ja viihdettä. Poh-

jois-Pohjanmaan ruokaralli 

päättyy Ouluun 15.6.

Ruokarallin avaus Kuusamon torilla ma 10.6. klo 11-13.

Ruokaralli 

starttaa torilta
Tapahtumat

HEVOSTEN MATCH SHOW

 

ja avoimien ovien päivä 

Hirsikankaan raviradalla la 

8.6. klo 13 alkaen. Ponirat-

sastusta, hevosajelua, keppi-

hevosrata, hiittinäytös, kirp-

putori ja buffa. Vapaa pääsy.

KESÄN AVAJAISTANS-

SIT Korpihovilla la 8.6. klo 

21 (Sallantie 53) Korpiho-

vin avajaistansseissa esiin-

tyy   kuusamolaisyhtye Tuk-

kijätkät. Järj. Käylän seudun 

maamiesseura ry 

RUOKARALLIN AVAUS Kuu-

samossa torilla ma 10.6.  kel-

lo 11-13. Ralli lähtee kahdel-

ta suunnalta - Kuusamosta ja 

Pyhäjärveltä - viestinä kohti 

Oulua. Klo 11.10 paneelikes-

kustelu Kuusamon ruoka-

tuotannon ja -ja jatkojalos-

tuksen tilanteesta: keskus-

telun vetää Koillissanomi-

en päätoimittaja Petri Karja-

lainen, Klo 11.40 ruuanlait-

tonäytös, klo 12  viesti läh-

tee, klo 12-13 lähiruokatori 

jatkuu. Järj: Kuusamon Tori/

Maaseudun Sivistysliitto ja 

MTK ja paikalliset.

VAMMAISFOORUMI ma 

10.6. klo 14-17 Kuusamon 

kaupungintalon valtuusto-

salissa. Vammaispoliittisen 

ohjelman päivittäminen on 

aloitettu. Ensimmäisen foo-

rumin teemana on esteettö-

myys. Järj. Kuusamon Perus-

turva.
 
KOULUTUSTARJONNAN 

ESITTELY ti 11.6.  klo 10-15  

TE-toimiston aulassa (Kaite-

rantie 20, Kuusamo). Tietoa 

alueen aikuiskoulutustar-

jonnasta. Paikalla on Koil-

lismaan OpinTorin ohjaa-

jia opastamassa koulutus- ja 

opintojen rahoitusasioissa.

KOTISEUTUMUSEON AVA-

JAISET Taivalkoskella ti 

11.6. klo 18. Esiintyy Saaren 

Soittajat, vaskiseitsikko, pi-

hakirppis. Säävaraus, sateel-

la Saaren Soittajat esiintyy 

Päätalo-keskuksessa. Järj. 

Taivalkosken kunta/kulttuu-

ripalvelut.

PIHAMARKKINAT ja  avoi-

met ovet Hyvän Mielen Pal-

veluasemalla ja KeVa-kes-

kuksessa ke 12.6. klo 10 

(Maaseläntie 3). Ohjelmas-

sa klo 10, 11.45 ja 13.30 yh-

teislaulua, klo 12 narutusta 

ja klo 13 muotinäytös. Myyn-

nissä tekstiili- ja puukäsitöi-

tä, katiskoja, kahvia, muurin-

pohjalettuja, makkaraa. Järj.: 

Kuusamon Mielenterveyden 

Tuki Ry. ja  KeVa-keskus

LUONTO-SUOMI LÄHETYS 

ke 12.6. 18-20 Kuusamosta. 

Mahdollisuus tulla yleisök-

si suoraan lähetykseen ke-

säteatterille Torankijärven 

rantaan. Lähetyksen teema-

na Koillismaan luonto.  

KONSERTTI TULI KYLÄÄN 

to 13.6. klo 19 Kuusamotalon 

Oulankasalissa, Vuokko Ho-

vatta (Ultra Bra) laulu; Marzi 

Nyman kitara, piano, laulu; 

Jarmo Julkunen kitara, ban-

jo, ukulele; Timo Tuppurai-

nen basso; Harri Lidsle tuu-

ba ja Zarkus Poussa lyömä-

Mätisäkki

Menovinkit
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Perjantai 7. kesäkuuta 2013

– K4/7 – Liput 8,50 €

Kesto 1 h 40 min

Lisätietoja elokuvista

Eläkeläis- ja opiskelijakortilla

alennus 1€. 

Alennus ei koske 3D-elokuvia

SALAINEN

VALTAKUNTA
(suomeksi puhuttu

3D-elokuvaversio)

La 8.6.  klo 16

Su 9.6.  klo 16

FAST &
FURIOUS 6

(normaali elokuvaversio)

– K9/12 – Liput 9 €

Kesto 2 h 10 min

Pe 7.6.  klo 19

La 8.6.  klo 19

Su 9.6.  klo 19

Ma 10.6. klo 19

Ti 11.6.  klo 19

Sallantie 53, Käylä • www.käylä.fi 

• R2 • Liput 10€

La 8.6. klo 21–01.30

KESÄN AVAJAISTANSSEISSA

Tukkijätkät

TULOSSA: Juhannuksena 22.6. Johanna Debretzeni ja 

              
  Jouni Keronen
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soittimet, laulu. Musiikillisia 

herkkupaloja vuosien ja pol-

kujen varsilta.  Liput ennak-

koon 10€, liput ovelta 15€. 

Väliaika. Järj: Kulttuuritoi-

mi, Valtion säveltaidetoimi-

kunta

UKK -KÄVELYTESTI Noi-

tiniemen lenkillä  to 13.6. 

klo 18 alkaen. Kokoontumi-

nen Tolpanniemen koululle. 

Kaikille avoin ja maksuton 

tilaisuus. Järj: Tolpanniemen 

Asukasyhdistys

Näyttelyt

HANNU HAUTALA LUON-

TOKUVAKESKUKSEN galle-

riassa klassikkotöitä, sekä 

teemanäyttely Islannin ih-

meitä. Keinutuolisarjan ku-

vissa on esillä luonnon ja ih-

misen kohtaamisia. Kuuk-

kelisalissa vierailevina valo-

kuvaajina ovat Lauri Laju-

nen ja Jari Peltomäki näyt-

telyllään Aves Ouluensis. 

Kahvilassa Kaamoskame-

ran näyttely, valokuvaajana 

Heli Junno. Näyttelyn nimi 

on Veden äärellä ja kuvissa 

nähdään Kuusamon, Posion 

ja Paanajärven luontoa. Au-

kioloajat: ma-pe klo 9-17, la 

klo 10-14.

VÄRIEN VIRTA Kaamos-

galleriassa Vladimir Zorin 

ja Victoria Zorina 5.-26.6. 

Avoinna ma-to 12-18, pe 

12-16 (pe 7.6. suljettu, kou-

lutustilaisuus) Järj. Kuu-

samon kaupunki/kulttuu-

ritoimi ja Taiteen edistä-

miskeskus Pohjois-Pohjan-

maan ja Kainuun toimipiste

KULTTUURIKESKUS PEN-

TIK-MÄKI  Posiolla 23.6. 

saakka ma-su kello 10 - 17 ( 

juhannusaatto pe 21.6. klo 10 

- 14.) ja 24.6. alkaen ma -su 

klo 10 - 18. Tehtaanmyymä-

lä, Kesätori,Kansainvälinen 

Kahvikuppimuseo, Muisto-

ja Maalta -museo, Vanhan 

keramiikan näyttely, Pen-

tik-kotimuseo 1973, vaihtu-

vat näyttelyt, kahvila. Vapaa 

pääsy.  

 
ANU PENTIK GALLERI-

ASSA  6.1.2014 saakka  Vuo-

ropuhelu: Anu Pentik ja Su-

ku Park. Galleria avoinna: 

ma-su kello 10 - 16, (juhan-

nusaatto pe 21.6. klo 10 - 14) 

ja  24.6. alkaen ma-su klo 10 

- 17.

SUOMA YLI-SUVANNON 

maalauksia ja Raimo Yli-Su-

vannon  puuveistoksia Ou-

langan luontokeskuksessa  

29.07. saakka. Näyttelyssä 

on esillä mm. Oulanka-sar-

jaa sekä Kultakuume. Luon-

tokeskus avoinna päivittäin 

10-16., 1.6. alk. 10-18.

KALLE PÄÄTALON näköis-

työhuone ja näyttely Pääta-

lo-keskus Taivalkoski. Kau-

den näyttelyn teemana on 

Kalle Päätalon lapsuus ja 

nuoruus sekä uitto- ja savot-

taperinne. Näyttely avoinna 

ma, ke, to 12-19, ti, pe 10-16.

Elokuvat

SALAINEN VALTAKUNTA 

(suomeksi puhuttu 3D) K4/7 

Kino Kuusamotalossa la 8.6. 

klo 16 ja su 9.6. klo 16.

FAST & FURIOUS 6 -K9/12  

Kino Kuusamotalossa  pe  

7.6. klo 19 , la 8.6. klo 19,  su  

9.6. klo 19, ma 10.6. klo 19, ti 

11.6. klo 19.

MUUT

KISATALKOOT Pölkky pöl-

lin parkkuu MM-kisa-alueel-

la Jokijärvellä  la-su 8.-9.6.2 

klo 8 alkaen. Hommaa on 

monenlaista sekä miehille 

että naisille. Järj. Jokijärven 

kyläseura. (Pöllin parkkuun 

Mm-kisat la 15.6.)

JOOGAVIIKONLOPPU la-

su 8.-9.6. klo 10 - 16 Kuusa-

mo-opistolla. Järj. Kuusamo-

opisto/kansalaisopisto, joo-

gakoulu Pune.

Urheilu

Jalkapalloa Kuusamon ur-

heilukentällä: Miehet Nelo-

nen Oulu PaKa -FC Kuren-

pojat lauantaina klo 16.

KS

■ Luonto-Suomi vierailee 

Kuusamossa keskiviikkona. 

Yle Radio Suomi lähettää 

ohjelman suorana kesäte-

atterilta Torankijärven ran-

nasta. Yleisö on tervetullut 

seuraamaan lähetystä, ky-

symään ja keskustelemaan 

Koillismaan luonnosta.

 Ohjelmassa keskustellaan 

Koillismaan linnuista, nisäk-

käistä, kasveista, kaloista ja 

hyönteisistä, pohditaan alu-

een luonnonoloja, maise-

mia ja sitä millaisia vieraita 

Kuusamon seutu ympäris-

töineen vuoden aikana ve-

tää puoleensa. Lähetyksessä 

selviää muun muassa kuin-

ka paljon alueella käy retkei-

lijöitä, marjastajia, valoku-

vaajia ja lintuharrastajia.

Asiatuntijoina lähetykses-

sä ovat muun muassa Ol-

li Lamminsalo, Pirkko Sii-

kamäki ja Hannu Hauta-

la. Lähetyksen juontaa Juha 

Laaksonen.

Ohjelmassa muistellaan 

myös Kuusamon Lintuma-

ratonin 30-vuotista taival-

ta ja annetaan perjantai-

na 14.6 alkavaan kilpailuun 

vinkkejä.

Kysymyksiä ja kuvia kes-

kiviikon lähetystä varten 

voi lähettää etukäteen säh-

köpostilla osoitteeseen ol-

li.lamminsalo@gmail.com. 

Kysymyksiä tai havainto-

jaan vuosien varrelta  Koil-

lismaan luonnosta voi ker-

toa paikan päällä tai soitta-

malla suoraan lähetykseen.  

 

Luonto-Suomi Kuusamosta 

kesäteatterilla ja YLE Radio 

Suomessa ke 12.6. klo 18.03 

alkaen.

Luonto-Suomi 

suorana Kuusamosta

54

tietoa

”Ai teilläkö oli juhlat, miksette kertoneet?” Tuttu lause kaikille, jotka  
ovat tapahtumia järjestäneet. Ihan kaikkia tuskin koskaan voi tavoittaa,  
mutta näillä pääsee lähelle suurinta osaa.

•	Massamediat käteviä isolle joukolle kerrallaan:
 - Paikallisten lehtien jutut ja menopalstat
 - Nettisivut
 - Sähköposti
 - Sosiaalinen media

•	Älä unohda perinteisiä keinoja:
 - Ilmoitustaulut (kaupat, kylätalot, bussipysäkit, kirjastot, lenkkipolut…)
 - Puhelin
 - Puhe

välineen ja vastaanottajan pitää kohdata:

”Käytä kaikki vanhat konstit ja pussillinen uusia!”

naapurille

”Käytä kaikki vanhat konstit ja pussillinen uusia!”
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kylältä?
Kuka tiedottaa

Viestintä ei hoidu itsestään. Ensimmäinen askel on suunnitella 
kuka kertoo, mitä ja milloin.

•	Tiedotusta voi hoitaa puheenjohtaja tai sihteeri.  
Tarvitaanko teillä myös tiedotusvastaava?

•	Tiedotus = virallista, faktaa, yhdistyksen päätöksiä.

•	Viestintä = vuorovaikutusta, kysymyksiä, vastauksia,  
kritiikkiä, kehuja, rönsyilyä.

•	Viestintäsuunnitelma toimintasuunnitelman rinnalle.

Nettisivut tiedottaa 
ja sosiaalinen media 
mahdollistaa vuoro-
vaikutuksen.

”Kun viestintä on avointa, 
     palautteesta voi ottaa oppia.”



8 9

a B C
Kyläuutisen 

yksityiskohtiin
•	Alun pitää olla  kiinnostava.

•	Olennainen mukaan. Kaikki 
eivät tunne kylää yhtä hyvin, 
esimerkiksi osoitekin tarvitaan.

•	 Selitykset ja taustat loppuun.

Pyri lähelle ihmistä, 

Usein asioista kannattaa tiedottaa uutismaisesti, 
jotta kiinnostus vastaanottajassa herää ja tieto 
menee perille. Yksinkertaisesti kerro:

Mitä 
Milloin 

kuka 
Missä

Miten
Miksi 

YHTEISÖT
MAANANTAI 11. MARRASKUUTA 2013

12 K2
KUULUTKO YHTEISÖÖN, jonka tekemisistä, tarinoista ja ihmisistä olisi kerrottavaa muillekin? 

Tällä sivulla voisi olla sinun tekemäsi juttu porukastasi. Ota yhteyttä Kalevan yhteisötuottajaan 

yhteisot@kaleva.fi tai Erkki Hujaseen puh. 050 5900178 tai erkki.hujanen@kaleva.fi!

Kylä ponnistaa
Limingan Tupoksen lasten- ja 

nuortentalo Huiske on nimensä 

veroinen kohtauspaikka, kun 

vanhemmat ja lapset kokoontu-

vat perhekahvilaan perjantai-

aamuisin. Vilinässä on mukana 

myös Matti Kamula, joka on 

toiminut Mannerheimin Lasten-

suojeluliiton MLL:n Limingan 

yhdistyksen kylävaarina vuo-

desta 2010 lähtien.
Matti lukee lapsille satuja ja 

tarinoita sekä puuhailee lasten 

Liminkalainen Matti Kamula pärjää kylävaarina lasten kanssa olemalla oma itsensäKoko Tupoksen yhteinen vaari

Tupoksen kylä

MLL Limingan perhekahvila: kirkon-

kylä torstaisin kello 10–13 Sinisellä ta-

lolla urheilukentän vieressä (Alapään-

tie 5), Tupoksessa perjantaisin kello 

9.30–12 nuorisotalo Huiskeella urhei-

lukentän vieressä (Tuiskulanranta 3).

Yhteyksiä: http://liminka.mll.fi/, Tu-

poksen kyläyhdistys: http://www.li-

mingantupos.com/

Matti Kamula on mukana perhekahvilassa käyvien lasten touhuissa täydestä sydämestään. Tässä hän on piirustuskaverina 

Veikka Pengerkoskelle.

PIIA PENGERKOSKI

Roope Korpela (vas.) ja Leevi Pyykönen ovat kuulolla, kun Matti Kamula lukee satua 

Tupoksen perhekahvilassa.

Matti Kamula on ilmeikäs lukija, ja Tupoksen perhekahvilan vilkkaimmatkin lapset 

hiljentyvät kylävaarin tarinoiden äärellä.

Auttaja ilostuttaa
Vapaaehtoistyö seurakunnan diakoniatoiminnassa lisää hyvää mieltä

Millaista työtä teet yhteisössä? 

Kuvaile lyhyesti arkeasi yhtei-

sön toiminnassa.
Toimin diakonian vapaaehtois-

työntekijänä Karjasillan seura-

kunnassa. Viimeisen kymme-

nen vuoden aikana olen muun 

muassa ulkoiluttanut ja pitänyt 

seuraa kahdelle vanhukselle. 

Nyt kun viimeisin autettavani on 

siirtynyt palvelukotiin asumaan, 

katsomme minulle seurakun-

nassa jotain muuta tehtävää. 

Esimerkiksi käsityöt ja niihin 

liittyen kurssien pitäminen kiin-

nostavat.

Miten lähdit mukaan seura-

kunnan vapaaehtoistoimin-

taan? Mistä keksit tai miten 

into lähteä mukaan syntyi?

Vapaaehtoisena toimiessani 

voin auttaa muita ja saan myös 

sisältöä omaan arkeeni. Olen 

käynyt jo vuonna 2002 palve-

lutoiminnan kursseilla, mutta 

varsinkin eläkkeelle jäännin jäl-

keen tuntui, että kaipasin jotain 

tekemistä. 

Miksi haluat osallistua tämän 

yhteisön toimintaan? Perus-

tele, miksi olet toiminnassa 

mukana.
Seurakunta tarjoaa turvallisen 

ympäristön vapaaehtoisena toi-

mimiseen. Muilta vapaaehtoisil-

ta ja diakoniatyöntekijöiltä saa 

tarvittaessa vertaistukea. Meillä 

on myös hyvä yhteishenki, se 

innostaa. 

Mikä on parasta tämän yh-

teisön toiminnassa? Mikä on 

tärkeintä, mitä saat itsellesi 

toiminnasta?
Vapaaehtoistoiminnan kautta 

tapaa paljon ihmisiä, tutustuu 

ja saa ystäviä. Ja tietysti siitä saa 

itsellekin iloa, kun saa auttaa 

muita.

Millainen tilanne on vaikeinta? 

Kerro esimerkki toiminnasta, 

joka vaati sinulta paljon.

En keksi mitään yksittäistä ti-

lannetta. Kun asia tulee tutuksi, 

kaikki rullaa omalla painollaan.

Missä tilanteessa ilostuit 

viimeksi, kun toimit? Kuvaile 

iloinen ja mukava hetki.

Sellaisia hetkiä on tietenkin pal-

jon, mutta erityisesti mieleen on 

jäänyt eräs tilanne viimeisen au-

tettavani kohdalta. Hän on van-

hempi nainen jonka sisar asuu 

Helsingissä, eivätkä sisarukset 

olleet nähneet toisiaan vuosiin.

Minä otin autettavastani valo-

kuvan, kirjoitin kirjeen ja lähetin 

ne hänen sisarelleen. Pian sisar 

vastasikin kiitoskirjeellä, jossa 

kertoi miten liikuttunut oli ollut 

kirjeen saadessaan ja ihmetteli, 

miten tällaisia ihmisiä on vielä 

olemassa. Siitä tuli hyvä mieli. 

Mitä olet oppinut toimiessasi 

tässä yhteisössä? Mitä haluat 

vielä oppia?
Ainakin olen oppinut suvaitse-

vaisuutta ja kärsivällisyyttä. Jo-

ka päivä oppii jotain uutta, kun 

vain pitää mielen avoimena. 

Millaisille ihmisille voit suosi-

tella toimintaa seurakunnan 

vapaaehtoistoiminnassa?

Aivan kaikille. Ihmisiä voi auttaa 

niin monella tavalla, että kaikil-

le löytyy varmasti itselle sopiva 

keino.

Maire Ojala

Karjasillan seurakunnassa Oulussa 

diakonian vapaaehtoistyöntekijä.

Diakonia on kirkon auttamistyötä. 

Diakoniatyötä tekevät diakoniatyön-

tekijät, muut kirkon työntekijät ja va-

paaehtoiset seurakuntalaiset. Voi 

osallistua kertaluontoisiin tapahtuma-

avustuksiin tai pitkäaikaiseen lähim-

mäistyöhön. 

Yhteys: www.oulunseurakunnat.fi, 

www.suurellasydamella.fi

”
Eläkkeelle jään-

nin jälkeen tun-

tui, että kaipai-

sin jotain teke-

mistä. Vapaaeh-

toistoiminnan 

kautta tapaa pal-

jon ihmisiä, tu-

tustuu ja saa ys-

täviä.”
Maire Ojala osallistuu vapaaehtoistyöntekijänä diakoniatyöhön 

Karjasillan seurakunnassa Oulussa.

SANNA KROOK

Haastevinkki
Haudutuspata kypsentää hir-

venlihan ja myös hernekeiton. 

Ruuan voi jättää yöksi miedolle 

lämmölle hautumaan ja ruoka 

on aamulla valmista. Omatekoi-

seen hernekeittoon, kuten liha-

keittoonkin, savustettu hirven-

kylki antaa maukkaan aromin. 

Näin kertoo Inka Nenonen 

Oulunsalon Vihiluodosta. Hänen 

miehensä Tapio Nenonen osal-

listuu hirvenmetsästysporuk-

kaan Siikajoen ja Raahen maas-

toissa ja kantaa sopivassa määrin 

hirvenlihaa ruokapöytään.

Inka Nenonen kertoo, että 

mökin savusaunassa itse savus-

tetetut hirven kylkiluut sahataan 

sopiviksi paloiksi ja pakastetaan 

kerta-annoksina, jolloin niitä on 

helppo käyttää pitkin talvea. Ne-

nonen lähetti Haastevinkki-pals-

talle Paras hirvipata -reseptinsä. 

Paras hirvipata: Paista hirven 

liha nopeasti voissa kuumalla 

pannulla. Laita haudutuspa-

taan. Ruuan voi valmistaa myös 

kannellisessa vuoassa miedolla 

lämmöllä uunissa. Mikä tahan-

sa ruhon osa isohkoina paloina 

käy, kun haudutusaika on pitkä.

Lisää reilusti sipulia ja muuta-

ma valkosipulin kynsi. Nesteeksi 

lööki- tai tervalööki- ja chililööki-

kastiketta puolet ja puolet (pai-

kallinen Ritvan Herkun tuote). 

Tomaattipyrettä sen verran, että 

lihat peittyvät.
Suolaa ja vastajauhettua mus-

tapippuria maltillisesti. 

Hauduta yön yli tai aamusta 

iltapäivään.

Tällä palstalla erilaiset seurat, 

yhdistykset, järjestöt tai muut 

harrasteryhmät saavat kertoa 

Kalevan muille lukijoille ajan-

kohtaisen vinkkinsä, joka haas-

taa kokeilemaan jotain aikaan 

sopivaa käytännön asiaa. Haas-

teet nostetaan esille viikoittain.

Nyt haastamme kuntoiluporu-

koita tai urheiluseuroja vinkkaa-

maan, miten lenkkeilijä näkyy 

marraskuun pimeässä liikentees-

sä. Haasteet viimeistään tiistaisin 

kello 12.00: yhteisot@kaleva.fi 

Erkki Hujanen

erkki.hujanen@kaleva.fi, 050-5900178

Hirvenliha hautuu

mureaksi padassa

Arvonsa tunteva, vuonna 1960 perustettu Korvensuoran 

kiinteistöyhdistys ry oli heti valmis, kun Oulun kaupungilta 

tuli kysely halukkuudesta lähteä mukaan nelivuotiseen 

lähidemokratiakokeiluun vuonna 1981.

Yhdistys osui  ytimeen, kun se alkoi koota alueensa his-

toriikkia ja julkaista omaa lehteä. 

Ihminen ei elä yksin leivästä, vaan 

myös heimotunteesta, tarinoista 

ja kotiseuturakkaudesta. Yhdistys 

teki lähidemokratiakokeilun 

aikana ahkerasti aloitteita, retkiä 

ja talkootöitä. Myönteisten koke-

musten myötä lähidemokratiatoi-

minta vakinaistettiin 1985. Valit-

tiin poliittisin mandaatein koottu 

lähidemokratiatoimikunta.

Korvensuoran kiinteistöyhdis-

tyksen toiminta oli vaikuttavan 

ryhdikästä koko lähidemokra-

tiakokeilun ajan, mutta merkittävin onnistuminen saatiin 

kokeilun jo päätyttyä 1980-luvun loppupuoliskolla, kun 

se pisti TVH:n ja Oulun kaupungin päättäjät järjestykseen. 

Oulun kaupunki ja TVH olivat ilmoittaneet, että rakennet-

tava Kuusamontie tullaan toteuttamaan moottoritienä 

eritasoliittymin. Moottoritien alta tullaan purkamaan 

yhteensä 36 omakotitaloa. 

 Yhdistys puolusti asukkaita ja esitti tien rakentamiseen 

kompromissiratkaisua. Tästä alkoi monivuotinen käden-

vääntö ja suunnitteleminen. Talot säästyivät ja tien raken-

taminen toteutettiin yhdistyksen esityksen mukaisesti.

Oululainen demokratiatoiminta oli sen alkutaipaleella kau-

nista katseltavaa. Kuuntelu oli kaupungin puolelta herkkää 

ja asukkaat kokivat pääsevänsä vaikuttamaan alueensa 

asioihin. Asioita tehtiin yhteistyössä, välillä kättä vääntäen, 

mutta aina lopulta ratkaisuun päätyen. 

Nykypäivän esimerkeistä ei voi sanoa samaa. Kuunnel-

tiinko Höyhtyän puiston kaavoituksessa alueen asukkai-

ta? Entä miten on Isonkadun sulkemissuunnitelmien, 

Nuottasaaren koulun lakkauttamisen tai Korvensuoran 

yhtenäisen peruskoulun rakentamispallottelun kanssa? 

Kuunnellaanko asukkaita Honkapirtti-asiassa?

Aitoon kuuntelemiseen liittyy ymmärtämisen halu ja 

valmius muuttaa suunnitelmiaan kuullun perusteella. 

Kuntien yhdistymisen myötä alueiden omintakeisuuden 

säilyttämisestä ja asukkaiden vastuullisuudesta nousee 

avainkysymyksiä, joiden arvo olisi syytä ymmärtää. Jos 

ihmisiltä viedään vaikuttamisen mahdollisuudet, heiltä 

viedään myös motivaatio vastuun ottamiseen ja yhteisen 

hyvän rakentamiseen.

Kirjoittaja on Oulun keskustan suuralueen yhteistyöryhmän 

varapuheenjohtaja ja Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyk-

sen toiminnanjohtaja.

Kuuleeko Oulu

lähidemokratiaa?

Kuulepas

Jukka Lappalainen
lappalainen.j@gmail.com

”Aitoon kuuntelemiseen 

liittyy halu ja valmius 

muuttaa suunnitelmiaan 

kuullun perusteella.”

”Oulun palvelumalli 

2020:ssa esitetty osal-

listumisoikeus on lu-

metta.”
Henri Löthman

www.kaleva.fi

Blogi: Pohjoisen ääni

Lähde: 
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Tyrnäväntie
Tyrnäväntie

kanssa kaikenlaista kynänteroi-

tuksesta pikkuautoilla ajeluun.

”Kylävaarin tehtävä on olla 

läsnä yhteisössä”, Matti koros-

taa. ”Lapset ottavat ihmisen vas-

taan sellaisena kuin tämä on, vil-

pittömästi. Kun ottaa asian niin, 

että on oma itsensä, ei tarvitse 

miettiä, mitä täällä tekee.”

Matista tuli kylävaari, kun 

toimintaan pyydettiin yhdis-

tyksessä muutenkin aktiivisesti 

toiminutta Matin vaimoa Ailaa 

”Vaimo sanoi, että tuo joutaa, ja 

niin minä sitten lähdin mukaan. 

Olin kyllä innokas alusta asti.” 

Matin mielestä lapsille on tär-

keää nähdä vanhempia ihmisiä 

erilaisissa ympäristöissä. Kylä-

mummi- ja -vaaritoiminnan yh-

tenä tavoitteena onkin sukupol-

vien välisen vuorovaikutuksen 

lisääminen. MLL:n kylämummit 

ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, 

jotka käyvät esimerkiksi päivä-

kodeissa, kouluissa tai MLL:n 

perhekahviloissa ja -kerhoissa. 

He eivät ole yksittäisten lasten 

varamummoja ja -vaareja.

Vaikka Matti itse on eläkkeellä, 

hän ei pidä sitä ehtona toimin-

taan osallistumiselle. ”Kyllä tä-

mä sopii niillekin työssäoleville, 

joilla on aikaa ja jotka haluavat 

toimia lasten kanssa. Jokainen 

löytää varmasti oman juttunsa, 

tapansa toimia. Se voi olla luke-

mista, kädentaitojen opettele-

mista tai vaikka lättyjen paistoa.”

Elina Lotvonen

Varapuheenjohtaja ja jäsenvas-

taava
Piia Pengerkoski

Perhekahvilavastaava

MLL Liminka

”Kerro kuin kaverillesi!   
 Hyvät jutut kiinnosta- 
 vat aina. Älä jaarittele            
 tai hienostele.”  

”Kerro kuin kaverillesi!   
 Hyvät jutut kiinnosta- 
 vat aina. Älä jaarittele            
 tai hienostele.”  
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asioistanne!
Anna muiden kertoa
•	Media ottaa aina mielellään juttuvinkit vastaan, vaikkei kaikkea 

voikaan julkaista.

•	Uutiskynnys riippuu median koosta, aiheesta ja muusta sen 
hetken uutisvirrasta.

•	Pienemmissä medioissa paikallisuus on valttia.

•	Tarjoa kiinnostavia kyläläisiä haastateltavaksi.

•	 Jotkut paikallislehdet ottavat suoraan tiedotteita jutuiksi ja 
saattavat käyttää mukana tarjottuja kuviakin. Tekstin ei silti 
tarvitse olla valmista, toimittaja on sitä varten.

•	Mediat tekevät mielellään yhteistyötä, kysy, mitä he haluavat! 

”Aina kannattaa lähettää tiedote tai vinkki. Se  
luo samalla kuvaa aktiivisesta kylästä. Älä lannistu 
tai suutu, vaikka media ei joka kerta reagoi!”
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Ytimekäs
tiedote toimii

Älä unohda
mielipidekirjoitusta!

Ketä halutaan lehteen haastatella? Puheenjohtajat ja ”vakiokalusto” (liian?) 
tavallinen valinta. Tarjoa myös nuorisoa ja uusia kyläläisiä. 

•	kieli: Pilkun paikkoja tärkeämpää on sisältö. Kirjoita mieluummin 
selkokielellä yksinkertaisesti.

•	Huomioi lehden painoaikataulut ja toimituksen reaktioaika. 
Lähetä tiedote mieluummin hyvissä ajoin ja muistuta asiasta vielä 
lähempänä ajankohtaa.

•	 Liitä teksti myös viestikenttään, liitetiedostoa ei saa aina auki.

•	Käytä omaa asiantuntemustasi ja tarjoa lehtiin myös ajankohtaisiin 
aiheisiin liittyviä mielipidekirjoituksia.

•	Kun kirjoitetaan kyläyhdistyksen nimissä, tarvitaan yhteinen päätös.

•	Kuka tahansa voi kirjoittaa erityisesti positiivisista kyläasioista  
         mielipidepalstoille.

Sähköpostilla lähetettävä tiedote on edelleen käyttökelpoinen tapa lähestyä 
medioita ensimmäisen kerran. Tee tiedotteesta yksinkertainen:

• Otsikkoon selvästi mistä on kyse ja milloin.
• Suoraan asiaan, älä panttaa tietoja, asia alkuun tiiviisti.
• Lisätietojen antajaksi suoraan haastateltava.
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ois kiva
Valokuvaan vaikuttaa tekniikka, sisältö ja sopiva  
hetki sekä kuvan sommittelu ja idea. Tässä perus- 
vinkit kameran taakse.

•	Perusasetelma: sommittele kohteet 
ja horisontti kultaisen leikkauksen 
mukaan.

• Mene lähelle
• Ota toinen kuvakulma
• Vältä pönötystä, hae toimintaa
• Etsi yksityiskohtia

kuva

Lue lisää:
http://prezi.com/lib37ejmxvw8/kuva-ois-kiva

•	Rajaa hälinää, valitse pääkohde.

•	Ota paljon kuvia, silloin kuvaaja 
unohdetaan ja touhun keskelläkin 
onnistut varmemmin.

•	 Julkisilla paikoilla saa kuvata,  
mutta kaikkia kuvia ei saa julkaista.

•	Muista tekijänoikeudet, älä käytä 
kuvia ilman kuvaajan lupaa.



 www.msl.fi 
maaseudunsivistysliitto@msl.fi

Teksti ja kuvat: Pia Alatorvinen, Maaseudun Sivistysliitto ry


