
Talkoopaikalle saapuminen
Saavuimme Rovaniemelle aikataulusta etuajassa, 
jopa kolme minuuttia. Eero oli meitä vastassa 
iloisena ja puheliaana. Aloitimme heti päivän 
suunnittelun automatkan aikana. Kävi ilmi, että 
Oikaraisissa odotettiin todella talkoita. Julkaisul-
le kuulosti olevan kysyntää, ja talkooporukkakin 
innolla mukana. 

Oikaraisissa meitä odotti vanha puukoulu, joka 
oli selvinnyt kyläkoulujen lakkautuksista. Herttai-
set kyläläiset olivat huolehtineet puuroa myöten 
aamuravinnostamme, kahvikin tarjoiltiin pöytiin. 
Oli lähellä, ettei alkanut hävettää. Mutta sinun-
kaupat tehtiin aamupalaryhmän kanssa pian, ja 
tunnelma vapautui. 

Talkoopäivän suunnittelu ja toteutus
Vähitellen, hyvissä ajoin ennen yhdeksää, muu-
kin talkooporukka saapui paikalle, ja aloitusinfo 
voitiin pitää kahvin ääressä. 

Päivän aikataulun suunnitteluun ja julkaisun sisäl-
töön päästiin paneutumaan lehtihuoneessa jo 
pian yhdeksän jälkeen. Juttuideoita nousi esille 
hyvinkin kivuttomasti, suunnittelua oli selkeästi 
tehty etukäteen, ja omista visioista haluttiin teh-
dä yhteisiä. Kohta pohja kaksikymmentäsivuisel-
le julkaisulle oli valmis, ja työhön päästiin 
käsiksi.

Ensin oltiin kuitenkin suunniteltu päivän ruokalis-
taa. Kirjoitimme taululle pisteytyspohjan arvotta-
misperustein, joten jo ennen pisteytystä 
talkoolaiset oma-aloitteisesti pohtivat näitä arvo-
ja: helppous, nopeus, terveellisyys/puhtaus/luomu 
ja maku. 

Päivän ruokalista oli nopeasti valmis, sillä viral-
lista pisteytystä ei käytetty, koska kaikille tuntui 
olevan tärkeää ruoan kuuluminen vuodenaikaan, 
ruoan alkuperä, lähiruokaa arvostettiin, ja tuoreis-
ta aineista saatiin maukasta ruokaa. Pohdimme 
siis yhdessä, mitkä ovat kauden kasvikset. 

Lounaaksi päätimme valmistaa uusia perunoita 
ja kevätsipulia salaatin kera, uunilohta sitä halua-
ville kypsyi uunissa, jälkiruoaksi syntyi karpalo-
kiisseli paikallisista marjoista. Välipala haettiin 
paikallisesta suosikkileipomosta, tuoretta pullapit-
koa, kahvia mausteena. Päivälliseksi teimme uu-
nikasviksia ja porsaanulkofilettä, (mitä saimme 
evääksi junaan, kiitos siitä ihanille talkoolaisille, 
jotka huolehtivat meistä kuin omista lapsistaan).

Taittaminen ja kirjoittaminen menivät sulavasti 
ja sutjakasti. Lähes huomaamatta oli kaikki val-
mista ja taitto jo kunnon vauhdissa. Yhden video-
tykin avulla taittaminen oli haastavaa, kaikki 
eivät nähneet kunnolla, mutta seuraavan kerran 
on sitten toinen ja kolmaskin. 
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Oikaraisen ala-asteella pidettiin kolmen kylän yhteiset 
julkaisutalkoot. Talkoot kestivät yhden pitkän lauantaipäivän. 
Talkoolaisia oli yhteensä 15 talkoolaista, joista 4 yli 64-vuotiasta, 
joten varsinaisia talkoolaisia oli 11. Luotseja oli 2 (Johanna ja 
Minna). Oikarainen, Norvajärvi ja Saarenkylä ovat muodostaneet 
"Kolmen koplan", ja halusivatkin nyt toteuttaa yhteisvoimin 
kylälehden.

Keittiöryhmä vielä viimeistelee upeaa ateriaa. 
Sipulit kuullottuvat makeiksi voissa.



Talkoolaisilla oli omat koneet, joille asensimme 
Scribukset, kukin taittoi sitten oman juttunsa. 
Osa jutuista taitettiin ryhmissä, kuten myös kir-
joitettiin. Emmehän halunneet saada ketään pel-
käämään koneita, joten hyvä tapa lähestyä niitä, 
on ryhmätyöskentely, joka ei jätä ketään ulko-
puolelle. 

Muutamia huomioita kuitenkin tuli. Talkoisiin 
osallistui kaksi Atk-kurssille asennoitunutta kylä-
läistä, jotka loppuen lopuksi sulautuivat jouk-
koomme hyvin, valitettavasti joutuivat lähtemään 
etuajassa, mutta kiitos hyvistä jutuista ja ideoin-
nista. 

Toinen huomio oli, että alunperin ruokaryhmään 
ilmoittautuneet  eivät jääneet ulkopuolelle itse 
julkaisun sisällöstä tai tekemisestä. Motivaatio 
oli mitä parhaimmin kohdallaan, vaikka heidän 
tarkoitus oli tosiaan aluksi osallistua vain ruoan-
valmistukseen. Talkoiden edetessä kaikki kuiten-
kin huomasivat osaavansa itsekin vaikuttaa 
julkaisuun ja tehdä siihen sisältöä. 

Julkaisu saatiin valmiiksi kiireen kera, mutta lop-
putulos oli huippuhieno. 

Onnistuneen talkoopäivän anti
Kaiken kaikkiaan päivä oli mitä onnistunein ja 
kaikilla oli mukavaa. Tästä kerrasta jäi selkeästi 
jotakin kyläläisille käteen. He suunnittelivat jo 
seuraavaa lehteäkin innolla. Sitä miten järjestäisi 
itse talkoot ja miten organisoisi kaiken. Tavoit-
teet saavutettu?!

Ryhmähengestä oltiin iloisesti yllättyneitä ja kylä-
läiset toivoivat keskenään jatkoa näin mukavalle 
päivälle. Jatkoa on varmasti siis luvassa. 

Sinänsä talkootoiminta ei ollut heille uutta, mut-
ta nyt he saivat alkusysäyksen kohti omaa yhteis-
tä lehteä. Talkoolaiset olivat hienosti mukana 
juuri oikeanlaisella talkoohengellä, kaikki yhteen 
hiileen puhaltaen. He olivat itsekin iloisesti yllät-
tyneitä siitä, kuinka mainiosti yhteispeli toimi ja 
kuinka innokkaasti kaikki ottivat projektin omak-
seen.

Talkoiden opetuksia: 
- Kameroita tarvitaan enemmän, nyt toimimme 
meidän oman kameran ja kännykänkameran va-
roin. Talkoolaisilla ei ollut omia kamerakänny-
köitä.
- Videotykkejä enemmän.
- Varapiuhoja kaikkiin mahdollisiin laitteisiin. 
Ehkäpä oma skanneri, sillä nyt skannaaminen 
tehtiin kameran avulla. Jälki tosin voi olla jopa 
parempaa näin.
- Taittamisen voisi aloittaa vieläkin aikaisemmin, 
nyt aloitimme heti lounaan jälkeen. Suurin viivy-
tys oli kameroiden puute, kun kaikki kuvat oli-
vat samalla muistikortilla, ne päätyivät yhdelle 
koneelle, ja loppukiireessä yksi lisäili kuvia vii-
meiseen asti.
- Tallennuspaikkojen kanssa täytyy pitää huolta. 
Ohjeet tulee antaa selkeästi ennen työnteon aloit-
tamista, muistuttaminen ei ole pahitteeksi.
- Lataa akut!

Pääkirjoitus syntyy yhteistyössä, kuten myös koko jul-
kaisu.

Suunnitelma oli lopputuloksen mukainen!




