
Onnistuneet talkoot

Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn 
seminaariin osallistuneiden asukkaiden 
ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset

RYHMÄTÖIDEN OTSIKOT

Mitä talkoilla voi tehdä? 

Talkoiden suunnittelu, valmistelu ja tiedottaminen;  
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Talkoiden suunnittelu, valmistelu ja tiedottaminen;  
muistilista

Ennakkotyöt ja aikataulut

Työnjako ja vastuut

Talkoopäivän tehtävät, talkoiden työnjako, jälkityö t

Työvälineet, tarjoilut, muu ohjelma

Miten saada ihmiset mukaan?



Onnistuneet talkoot

Mitä talkoilla voi tehdä?

� Pyörävarastojen ja yleisten tilojen siivous (romujen poisto)
� Kesäkukkien istutus ja hoito, syksyllä kukkasipulit
� Haravointi ja piha-alueiden siivous
� Pihakalusteiden kunnostaminen, pintakäsittely ja säilytys 

talvella
� Pensaiden nuorennusleikkaukset
� Roskalava
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� Roskalava
� Aitojen kunnostus
� Hiekkalaatikot, pihakäytävät, keinut
� Kerhotilojen siivous, pyörävarastot, ulkovarastot, käytävät
� Grillikatoksen puhdistaminen ja grillin siivous
� Autokatosten puhdistus
� Tuulikaappien siivous
� Joka päivä on talkoopäivä!! Lähimmäistä voi auttaa aina.
� Talkoot edesauttavat sosiaalista kanssakäymistä, 

tutustumista naapureihin ja uusiin asukkaisiin.
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Talkoiden suunnittelu, valmistelu ja tiedottaminen;  
muistilistat

� Suunnittelu on asukastoimikunnan vastuulla
- Ajankohdasta päättäminen
- Budjetointi (tarjoilu, hankinnat, kesäkukat ym.)
- Alustava työnjako
- Talkoissa tehtävät työt listataan
- Järjestetäänkö talkoissa ohjelmaa?

3

- Järjestetäänkö talkoissa ohjelmaa?
� Valmistelu

- Tehtävien jako / kuka tekee mitä
- Työvälineiden varaaminen (myös lavat)
- Varmistetaan jokaisen vastuualueet

� Tiedottaminen
- Kutsun suunnittelu (vetävä, värikäs)
- Jaetaan kaksi viikkoa ennen talkoita
- Huoneistokohtainen jakelu + ilmoitustaulu
- Puskaradio voi olla paras tapa saada väkeä mukaan
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Ennakkotyöt ja aikataulut

� Suunnittelu: ajankohta ja aikataulu asukastoimikunnan 
kokouksessa. Ympäristöohjaajan rooli?

� Tehtävänjako ja vastuut sekä budjetti
� Työtarvikkeiden listaus, varaus ja tilaus, 

roskalava
� Talkoosaunan tilaus
� Tehdään lista, mitä hankitaan 
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� Tehdään lista, mitä hankitaan 
� Sovitaan kuka hankkii – kuka valmistaa?
� Lupa-asiat (esim. puunkaato, maalaus)
� Tiedottaminen
� Tarjoilu
� Mahdollinen sponsorihankinta
� Mahdollinen muu ohjelma talkoissa
� VTS:n talkoovakuutus  (kts. VTS:n asukassivuilta)
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Työnjako ja vastuut

� Asukastoimikunta suunnittelee työnjaon.
Vastuuhenkilöt huolehtivat  tehtävistään ja työvälineistä.

� Huolehditaan tarjoilujen hankinnasta

� Talkoiden alussa voidaan porukalla päättää pihassa
mitä kukin tekee
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mitä kukin tekee

� Erikoisosaamista vaativat työt sovitaan asianomaisten 
kanssa

� Jokainen vastaa itse omasta työtehtävästään

� Talkoiden vastuuhenkilö opastaa ja selvittää asioita

� Talkoiden päätyttyä tehdään lopputyöt yhdessä
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Talkoopäivän tehtävät, talkoiden työnjako, jälkityö t

� Kierretään talkooalue ja käydään läpi tehtävät, kuka tekee 
mitäkin ja sitten vaan töihin.

� Talkooporukka voi jakautua eri ryhmiin esim. haravointi, 
pensaiden leikkaus, aitojen korjaus, pyörävaraston raivaus 

� Huolehditaan työvälineet esille.
� Kaupassa käynti, tarjoilujen esillepano.
� Vastuuhenkilö ohjaa toimintaa apunaan ennalta tehty 
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� Vastuuhenkilö ohjaa toimintaa apunaan ennalta tehty 
suunnitelma (jakaa työt osallistujille).

� Kierretään talkooalue talkoiden lopussa ja käydään läpi 
mitä töitä jäi tekemättä ja sovitaan jatkosta.

� Välineet puhdistetaan ja palautetaan paikoilleen.
� Tarjoilujen jälkeen loppusiivoukseen osallistuu 

koko talkooväki.
� Asukastoimikunta arvioi seuraavassa kokouksessa 

talkoiden onnistumisen ja kirjaa ylös vastaisen varalle.
� Jos töitä jää tekemättä sovitaan koska jatketaan. 
� Suusanallinen kiitos osallistuneille.
� Kirjallinen kiitos ilmoitustaululle talkoisiin osallistuneille.
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Työvälineet, tarjoilut, muu ohjelma

� Työvälineet
- Puutarhatyökalut
- Huoltoyhtiöltä puuttuvat tarvikkeet (vaihtolava yms.)
- Lapsille omat välineet

� Tarjoilu:
- makkarat, salaatit, kahvit, mehut, yms.
- grillaus
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- grillaus
- soppatykki?

� Ohjelma talkoiden oheen tai jälkeen
- karaoke tai omaehtoista musiikkia
- osaajat esiin, esim. haitarin soittaja
- lapsille omaa ohjelmaa
- seurapelejä (esim. mölkky)
- arpajaiset

� Talkoosauna
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Miten saada ihmiset mukaan?  Motivointi!

� Asumisviihtyvyys lisääntyy
� Valitaan talkoille sopiva ajankohta
� Talkootyö vähentää kustannuksia ja vaikuttaa  

vuokraan
� Värikäs ja hyvin tehty kutsu ”pihajuhlat”  ”pihatalkoot”
� Kerrotaan mitä tarjoillaan. Makkara ja mehu tuo lapset ja 

lasten kautta heidän vanhempansa mukaan.
� Lapsille ohjelmaa ja tehtävää, oma työkalut
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� Lapsille ohjelmaa ja tehtävää, oma työkalut
� Aktivoidaan ihmisiä, kutsutaan mukaan – erityisesti uudet asukkaat
� Arpajaiset
� Muistutetaan talkoisiin osallistumisesta,

kun nähdään naapureita pihalla
� Erilaiset ja monenlaiset tehtävät -> osaajia tarvitaan mukaan, 

jokaista tarvitaan ja kaikille riittää tekemistä
� Riittävän aikainen tiedottaminen  - suunnitelmallisuus
� Vastuu omasta talosta (rapusta isoissa yhteisöissä)
� ”Jatkot” pihassa klo 21/ 22 saakka
� Houkuttele yksinäiset mukaan
� Muistuta talkoiden hyödyistä; asumisviihtyvyys, osallistuminen jne.
� Osallistujat saavat tarpeellisuuden kokemuksen


