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Onnistuneet talkoot
Talkoot kannattaa suunnitella ajoissa.

Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää tässäkin asiassa paikkansa.

Tässä esitteessä on VTS-kotien asukkaiden Murikan seminaarissa kokoamia neuvoja talkoiden 

järjestäjille ja talkoolaisille. Tärkeintä on muistaa, että itse asiassa jokainen päivä on talkoopäivä. 

Lähimmäistä saa auttaa aina ja kuka tahansa voi siivota pihaan tipahtaneen roskan.

Pihakukkia pitää kastella ja pensaita perata usein. Myös aitojen kunnostus- ja muita korjaustöitä 

voidaan tehdä muulloinkin kuin yhteisenä talkoopäivänä.

Viheralueiden laajempia talkootöitä suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä viheraluevastaava 

Kaisa Koskeliniin ja kysyä neuvoa töiden suorittamisesta.
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Mitä talkoilla voi tehdä?

• Kesäkukkien istutus ja hoito, syksyllä kuk- 
 kasipuleiden istutus.
•  Haravointi ja piha-alueiden siivous.
•  Pihakalusteiden kunnostaminen, pinta- 
 käsittely. Syystalkoissa kalusteet viedään  
 talvisäilöön.
•  Pensaiden nuorennusleikkaukset viher-
 aluevastaavan ohjeiden mukaan.
•  Kerhotilojen, pyörävarastojen, ulkova-
 rastojen, käytävien ym yleisten tilojen sii-
 vous eli romujen poisto.
•  Grillikatoksen puhdistaminen ja grillin  
 siivous.
•  Talkoilla voidaan myös rakentaa grilli tai
 maalata aita, varastot, pihan leikkivälineet 
 jne.
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Aluksi
•  Asukastoimikunta päättää mitä töitä halutaan ja voidaan talon omalla porukalla toteuttaa.
•  Talkoiden ajankohta päätetään tehtävien töiden mukaan. Esimerkiksi pensasaitojen tasaus-
 leikkaus suoritetaan mielellään elokuussa, kun taas alasleikkaus keväällä huhtikuussa.
•  Talkoita ei kannata järjestää juhlapyhinä tai samana päivänä, kun asuinalueen koululla on 
 esimerkiksi kevätjuhla tai muu tapahtuma.
•  Talkoiden järjestämisestä ilmoitetaan VTS -palvelukeskukseen tai asukasisännöitsijälle
 ajoissa, jotta myös hankinnat kuten maalit ja lautatavara saadaan talkoopäiväksi.
•  Selvitetään lupa-asiat esimerkiksi puunkaatoa tai grillikatoksen maalausta varten.
•  Erillistä talkoovakuutusta ei tarvitse ottaa, sillä VTS on vakuuttanut talkoolaiset.

Suunnittelu
•  Tarkistetaan, että talolta löytyy tarvittavat välineet ja huolletaan ne tarpeen vaatiessa.
•  Roskalava ja kottikärryt yms. tilataan VTS-palvelukeskuksesta.
•  Lasketaan budjetti (tarjoilu, kesäkukat, kilpailujen palkinnot ym. hankinnat)
•  Kannattaa miettiä paljonko talkoisiin varataan aikaa; selvitäänkö iltapäivällä vai
 pidetäänkö talkooviikonloppu.
•  Mietitään tarjottavat talkooväelle, esimerkiksi perinteiset grillimakkarat ja kahvi- ja mehu-
 tarjoilut työn päätteeksi.
•  Myös lapset tulee huomioida talkoissa. Heillekin voi miettiä sopivaa puuhaa pihapiirissä.
•  Päätetään järjestetäänkö talkoissa ohjelmaa.
•  Sovitaan talkoosaunan lämmittämisestä.
•  Aikataulu kannattaa tehdä riittävän väljäksi ja muistaa varata aikaa talkoiden ennakko-
 ja lopputöille.

Ennakkotiedotus
 •  Talkookutsusta suunnitellaan vetävä ja värikäs.
 •  Tiedotepohjia löytyy netistä VTS:n asukassivuilta.
 •  Talkoista tiedotetaan asukkaille ajoissa, kaksi viikkoa ennen
  talkoopäivää.
 •  Kutsu jaetaan joka huoneistoon ja laitetaan myös ilmoitustaululle.
 •  Jos pihaan on tilattu roskalava, niin myös siitä kannattaa
  tiedottaa asukkaille kutsussa.
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Motivointi
• Talkoiden hyödyt esiin. Asukastoimikunnan jäsenten on hyvä kertoa asukkaille, että talkootyöllä  
 saadaan säästöjä talolle. Myös asumisviihtyvyys lisääntyy.
•  Kannattaa panostaa näyttävän ja houkuttelevan kutsun tekemiseen.
•  Puskaradio käyttöön. Aktivoikaa ihmisiä etukäteen eli muistuttakaa naapureita tulevista
 talkoista,kun näette heitä pihassa. Muistakaa kutsua mukaan myös uudet asukkaat.
•  Talkoissa on tarjolla erilaisia ja monenlaisia tehtäviä, joten jokaista asukasta tarvitaan ja
 kaikille riittää tekemistä.
•  Kertokaa etukäteen mitä talkoissa tarjoillaan. Makkara, mehu ja pulla houkuttelevat lapsia ja
  vanhemmat tulevat talkoisiin heidän mukanaan.
•  On tärkeää muistaa, että talkoisiin osallistuminen on vapaaehtoista. Naapureita ei
 saa painostaa mukaan tai syyllistää talkoot väliin jättäneitä.

Työnjako
• Valitaan talkoiden vetäjä, joka opastaa ja
 selvittää asioita.
• Listataan talkoissa tehtävät työt ja
 päätetään niille vastuuhenkilöt.
•  Vastuuhenkilöt huolehtivat tehtävistään ja
 työvälineistä.
•  Jokainen vastaa itse omasta työ-
 tehtävästään.
•  Talkooporukka voi jakautua eri ryhmiin, 
 mm.haravointi, pensaiden leikkaus, aitojen
 korjaus, pyörävaraston raivaus.
•  Talkoissa tarvitaan myös ruokaryhmä, joka huolehtii ostosten tekemisestä ja
 kuljetuksesta sekä makkaroiden grillaamisesta.
•   Erikoisosaamista vaativat työt sovitaan asianomaisten kanssa.
•  Lapsille varataan omia tehtäviä ja pienet puutarhatyökalut.
•  Sovitaan, että talkoiden päätyttyä lopputyöt tehdään yhdessä.

Ohjelmaideoita
• Talon omat osaajat esiin, esimerkiksi haitarin tai kitaran soitto sopii hienosti talkoisiin.
•  Karaokea tai yhteislaulua.
•  Seurapelejä, esimerkiksi mölkky- tai tikkakisa.
•  Arpajaiset.
•  Lapsille omaa ohjelmaa.

"On tärkeää muistaa,
että talkoisiin

osallistuminen on
vapaaehtoista."

VTS_talkoo-opas.indd   3VTS_talkoo-opas.indd   3 5.5.2011   17:05:585.5.2011   17:05:58



VTS-kodit  |  talkoo-opas

Talkoopäivän tehtävät
•  Vastuuhenkilö ohjaa toimintaa apunaan ennalta tehty suunnitelma eli jakaa työt osallistujille.
•  Talkoiden alussa opastetaan vielä pihassa miten työt tehdään ja kerrataan mistä kukin vastaa.
•  Huolehditaan työvälineet, jätesäkit ym. esille.
• Kaupassa käydään ajoissa ja muistetaan myös tarjoilujen esillepano.
•  Välineet puhdistetaan ja palautetaan paikoilleen.
•  Tarjoilujen päätyttyä koko talkooväki osallistuu loppusiivoukseen.
  

Talkoiden jälkeen
•  Kierretään talkooalue, käydään läpi mitä töitä jäi tekemättä ja sovitaan koska töitä jatketaan.
•  Suusanallinen kiitos osallistuneille.
•  Kirjallinen kiitos ilmoitustaululle talkoisiin osallistuneille.
• Asukastoimikunta arvioi seuraavassa kokouksessa talkoiden onnistumisen ja kirjaa risut ja ruusut vastaisen varalle.

"Tarjoilujen päätyttyä
koko talkooväki

osallistuu
loppusiivoukseen."
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