
TAPAHTUI TALKOIDEN, TEKEMISEN JA TIEDOTTAMISEN KYLÄSSÄ  
 
Keski-Suomen keskipistekunnan Uuraisten portti etelään on Jokihaara. Neljän sadan asukkaan kylä 

lähellä kasvukeskus Jyväskylää on eräänlainen nukkumalähiö. Asukkaat hakevat leipänsä ja 

leipärahansa Jyväskylästä. Omalla kylällä on leipomo, muttei leivän vähittäismyyntiä.  

 

Jokihaaralla hyvä imu  ja tekemisen meininki 
Jokihaaran väkiluku on lähes kaksinkertaistunut parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Kylälle 

muutetaan kaavatonttien ansiosta,  muutetaan väljemmille asuinpaikoille, muutetaan sukusiteiden 

vuoksi, muutetaan kun työkaverilla on hyvät kokemukset Jokihaarasta. Ja aina vain useammin: 

muutetaan, kun kylällä on toimintaa ja viihtymistä! 

 
Kylätoiminta on Jokihaarassa asumisen selkäranka. Jokihaaran kyläyhdistys seuraa aikaansa, 

hankkii tietoa ja tiedottaa.  

 

V. 2001 ”Kylähullujen kudontapiiri” rakensi kyläsuunnitelman – syntyi Paunetti 

kylänkehittämishanke. Seurasi lähes kolme vuotta tiivistä toimintaa ja tapahtumia, atk-koulutuksia, 

A4-sulkeisia, raportteja ja tarkastuksia. Hengissä selvittiin ja helpotuksesta huokaistiin… 

 

Kesäkuussa 2004 sanomalehti Keskisuomalainen kertoi meneillään olevan EU-ohjelmakauden 

viimeisestä mahdollisuudesta hakea avustusta kylien kehittämiseen. ”Investointihakemus on meidän 

juttu tällä kertaa”, tuumattiin kylällä.  

 

”EU-peikko” teki mahdottoman mahdolliseksi 
Kyläyhdistyksen laitevarastosta oli puhuttu jo pari vuosikymmentä. Varastorakennuksen kanssa 

saman katon alle päätettiin tehdä pieni kyläkonttori, koska omaa kokoontumistilaa ei ollut.  

Rakennusprojekti aloitettiin omalla riskillä jo syksyllä 2004. Kaivuri kuokki talkoilla kuoppaa, 

puutavara- ja tarvikelahjoitusten hankkiminen käynnistyi. Keväällä pistettiin puita nurin monen 

talon metsiköissä ja ne sahattiin talkoilla. Kun peruskiveä muurattiin kansanedustaja Toimi 

Kankaanniemen johdolla kesäkuun alussa, oli talkoisiin osallistunut jo yli neljäkymmentä eri 

henkilöä. Harjannostajaisissa heinäkuun puolivälissä talkootunteja oli koossa noin tuhat. Paunetin 

Talas rakentaa yhteishenkeä kokoamalla vanhat ja uudet asukkaat ja mökkiläiset samalle 

kahvipannulle! 

 

Mikä ihme saa ihmiset tulemaan talkoisiin 
Nuorempi väki kysyy joskus: ”Miksi te teette ilmaistyötä?” Vastaus on ilmeisesti mukavassa 

yhdessä olossa ja näkyvissä saavutuksissa. Talkoiden parasta antia tehdyn työn lisäksi ovat 

ehdottomasti yhteiset hetket ruuan tai kahvin kera. Talkoissa ei pomoteta vaan kehutaan, jokainen 

voi osallistua tulevan suunnitteluun, talkoissa opitaan tuntemaan toisia tekemisen kautta ei muiden 

ihmisten kertoman perusteella. 

 

Jokihaaran uudisrakentaja Ari Hirvi innostui Jokihaaran talkoista käydessään Kyläyhdistyksen 

kioskilla kahvilla ja jäätelöllä oman projektinsa tauoilla. Kesäkuusta saakka Ari on ollut talkoiden 

vakioporukkaa. ”Talkoissa tutustuu kyläläisiin, saa hyviä vinkkejä tarvikehankintoihin, kysymällä 

löytää jopa väliaikaisen asunnon läheltä tonttiaan” 

 

Talaksen naapuri, millin tarkkaa työtä tekevä timpuri Risto Vakkilainen on varma ja odotettu tekijä 

talkoissa. Ne harvat vapaaillat, joita Talas-talkoissa on vietetty, on Risto potenut jonkinasteisia 

vierotusoireita. Miehen on nähty vapaailtoinakin ajelevan Talaksen nurkalle vasara pyörän ritsalla. 

 



Mökkiläiset Tapio Nuutinen ja Juhani Alanen osallistuivat kesän mittaan useita kertoja talkoisiin ja 

tuliaisina tuli monenlaista tavaraa taloon laitettavaksi. Molemmille kuuluminen mökkiläistä 

tiiviimmin Jokihaaraan on selkeä talkoiden tavoite. Uusi uhkea Talas-rakennus on Tapion ja 

Juhanin mökkitien varrella, joten kätten töitä voi ihailla mennen tullen mökkireissuilla. 

 

Tiedottamisen A ja O: toisto, toisto ja toisto! 
Kyläyhdistyksellä on monipuolinen kokemus talkoiden organisoinnista, vahvuutena monipuolinen 

tekijäjoukko ja kokemuksen harjaannuttama tiedotus. 

Talkootiedottamista tehdään kolmessa vaiheessa.  

- Väen saamiseksi paikalle tiedotamme tulevasta. Kerromme mitä tehdään, miksi ja mitä on 

odotettavissa.   

- Talkoiden aikana kerromme tekijöille kuinka tärkeä heidän osansa on, alustamme tulevaa, 

sovimme seuraavasta kokoontumisesta, teemme yhdessä olosta talkoiden tärkeimmän 

tuloksen.   

- Talkoiden jälkeinen tiedottaminen on tärkeää, jotta muutkin tietävät kuinka mukavaa meillä 

oli.  

 

Onko siis ihme, että toimijoiden joukko kasvaa? 

 

 

Tervetuloa niin vierailijat kuin pysyvät majoittujat uuraiden ihmisten Jokihaaraan! 

Lisätietoja www.paunetti.fi.  

 

Mikko Nieminen 

 


