
Luotsit hakivat aamulla Eerikinkadulta talkoota-
varat: miniläppärit, tykit, macit sekä kameran ja 
navigoivat sitten Nummelaan Yöjalan toimistoon 
kello yhdeksäksi.

Toimisto oli pieni ja keittiö vielä pienempi. Mi-
tenkähän oikein mahdumme? No, aloitettiin aa-
mukahvilla ja kertoiltiin hiukan Tietotaitotalkois- 
ta ja Yöjalan toiminnasta. Kukin talkoolainen 
kertoi vielä, mitä on tullut tekemään ja millaisia 
odotuksia hänellä on talkoilta.

Päällimmäiseksi nousi tarve uudistaa omat esit-
teet ja tiedotukset toiminnasta sekä nuorille ja 
heidän vanhemmilleen että myös vapaaehtoisille. 

Päätettiin jakaantua kolmeen ryhmään: esite, leh-
ti vanhemmille ja kertomus päättäjille.

Tämän jälkeen keskusteltiin, mitä tänään syötäi-
siin. Pisteytettiin ruokailu ja tultiin siihen tulok-
seen, että itse tekeminen on paras menettely, 
tietysti hyvän maun ja lähiruoan lisäksi myös sik-
si, että säästetään aikaa ja rahaa. Yhdessä tekemi-
nen ja tehdyn nauttiminen oli tosi hyvä juttu 
myös tunnelman ja herkullisten tuoksujen vuok-
si. Eikä haitannut, vaikka keittiö oli tosi pieni, 
yhdellä levyllä keitto valmistui hyvin. Pisteytys-
menetelmä sai kehuja, sitä voi soveltaa moneen 
yhdessä tekemiseen nuorten ja vapaaehtoisten 
kanssa.
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Yöjalan talkoita pidettiin kahtena peräkkäisenä lauantaina Yöjalan 
toimistolla elokuun 15. ja 22. päivinä 2009. Talkoisiin osallistui 7 
talkoolaista ja 3 luotsia. Talkoissa tehtiin porukalla esitteitä ja jul-
kaisuja. Yöjalka on nuorisotoimintaa syrjäytymisvaarassa olevien 
nuorten tukemiseksi ja auttamiseksi kasvamaan oman elämänsä hal-
litsijoiksi. Suurin osa toiminnasta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Katseet kohdistettu valkokankaalle...



Viriteltiin kolme erillistä työpistettä ja kullekin 
tykit seinälle. Pentti lähti ottamaan kuvia ympä-
ristöstä uudeksi esitteen kanneksi.

Noin yhden maissa syötiin ja sitten taas jatket-
tiin aina neljään asti. Tehtävät jäivät muhimaan 
seuraavaan lauantaihin. Luotsit veivät laitteensa 
Eerikinkadulle ja sitten kotiin ja saunaan!

Seuraavana lauantaina toistui edellisen lauantain 
ohjelma: aamulla Eerikinkadulle ja sitten Num-
melaan. Nyt ei tosin tarvittu enää navigointilaitet-
ta avuksi. Aamuvirkut talkoolaiset olivatkin 
keittäneet jo kahvit valmiiksi ja sitä juodessa ker-
tasimme, mitä olemme saaneet jo valmiiksi ja 
mitä pitää vielä tehdä. Samoin päätimme ilman 
pisteytystä tehdä hyväksi havaittua keittoa!

Ja ei kun töihin. Esite valmistui ajallaan ja sitä 
tehdessä talkoolaiset oppivat sekä kuvankäsitte-
lyä että tekstin muokkausta sekä taittoa Scribuk-
sella.. Muut tuotokset jäivät kesken puuttuvien 

tietojen vuoksi, mutta talkoolaiset lupasivat teh-
dä ne valmiiksi. Näihin tehtäviin osallistuneet sa-
noivat myös oppineensa taitto-ohjelman ja 
kuvankäsittelyn.

Neljän aikaan tavarat laitettiin taas kasseihin, ja 
matka kotiin alkoi.

Talkoiden opetuksia:
- Valmiiksi saamisesta pidettävä enemmän kiin-
ni, olisi pitänyt ottaa vähemmän tehtäviä, olla 
realistisempi siitä, mitä tuloksia on mahdollista 
saadaa aikaiseksi talkoiden aikana
- Kahden peräkkäisen lauantain malli toimii, vä-
liajalla olisi pitänyt löytyä puuttuvat tietosisällöt
- pienessäkin tilassa voi toimia
- ruoan tekeminen oli hyvä ratkaisu
- macien hiiri pitää laittaa hitaammaksi
- yksi windows-PC olisi hyvä olla myös mukana 
tutumpana talkoolasille

Pentti seuraa tarkkana, miten esite saa muotoaan. Tietokoneen näyttö on heijastettu videotykillä 
suuremmaksi, jolloin talkoolaisten on helpompi seurata muiden työskentelyä.




