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Vaiheikas taival maataloudesta matkailuun
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Taustaksi
Olen tutustunut Jakolan tilan nykyiseen emäntään Mirja Oikariin jo vuosia
sitten työn puolesta Saarijärven seudun matkailuyhdistyksen toiminnassa ja
myöhemmin yksityisesti eri yhteyksissä. Olen aina ihmetellyt Mirjan tietoja
ja taitoja niin monella sektorilla. Häneltä sujuvat yhtä hyvin niin
rakennustyöt, puutarhan hoito, juhlien valmistelut kuin käsityöt,
liikuntaharrastukset ja lapsikatraan hoito, puhumattakaan karjanhoidosta ja
maanviljelyksestä, joista kaikki yritystoiminta Jakolan tilalla on
ponnistanut.
Nyt ymmärrän, mistä tämä juontaa juurensa. Mirja Mäkipää sai
lapsuudenkodissaan Laukaassa erinomaisen esimerkin työntekoon,
yrittämiseen ja yhteiseen tekemiseen sekä kisailuun urheilusuorituksissa
iloisessa hengessä sisarusten kanssa. Silloin ei katseltu tv:tä eikä pelattu
nettipelejä, vaan keksittiin yhdessä mukavaa tekemistä. Laukaan mummola
oli mieluista vierailukohde myös Mirjan lapsille aikoinaan.
Vastuullinen, yrittäjähenkinen ja huumorintajuinen elämänkumppani Esa
on ollut Mirjalle arvokkaana tukena yhteisissä päätöksissä ja tekemisissä
vuosien varrella.
Oli kiinnostavaa tutustua tilan menneisiin vuosikymmeniin sekä Mirjan ja
hänen läheistensä elämänvaiheisiin, joiden kautta muotoutui nykyinen
Jakolan tila matkailupalveluineen.
Tämä tiivis katsaus Jakolan historiaan on syntynyt yhteistyössä Mirjan
kanssa, keskustelemalla hänen kanssaan ja tutustumalla tilan vaiheista
kertovaan aineistoon. Talossa on kaikeksi onneksi säilytetty ansiokkaasti
dokumentteja, kunniakirjoja ja lehtiartikkeleita jo toiminnan alkuajoista
lähtien. Niissä on runsaasti ainesta syvempääkin tarkastelua varten.
Saarijärvellä 22.3.2018
Satu Iso-Ahola

2

JAKOLAN TILA 100 VUOTTA – MITEN TÄHÄN ON PÄÄSTY?

Jokelan tilan jakaminen pojille ja eläkekontrahti vuonna 1917

Jokelan tilaa isännöivät vuosisadan alussa Juho ja Hanna Möksy. Pojat
Otto, Vihtori ja Eino ostivat tilan vanhemmiltaan kauppakirjalla, joka on
päivätty 14.3.1917. Otolle tuli Jakola, Vihtorille Luotola ja Einolle Jokelan
jäljelle jäänyt osa. Jakotoimitus päättyi 30.08.1918. (Kuvassa veljekset
Karankajärven rannalla olevan nuottakoppelin vieressä.)
Kauppakirjassa tilan hinnaksi määrättiin 13.000 markkaa ja
syytinki vanhemmille, sekä myös osuuksia muille sisaruksille,
kuten: ”Annettava meidän pojillemme Matille kaksi lehmää ja
Juholle yksi lehmä, myöskin kuusi lammasta kummallekin sekä
tyttärellemme Olgalle kaksi lehmää ja kaksi lammasta
vuonineen.”
Kaupassa Jokelan talousrakennuksista Otolle tuli toinen asuinrakennus sekä
riihi. Vihtorille tuli aitta ja toinen riihi. Otto, joka oli vihitty 1915 Emilia
(Milja) Kallentytär Pekkasen
kanssa siirsi renkituvan Jakolan
päärakennukseksi. Jakolan mailla ei ollut rakennuksia aikaisemmin.
Toiminta Jakolassa pääsi täyteen vauhtiin vasta myöhemmin.
Kauppakirjan kanssa samalla päivämäärällä tehtiin Juho ja Hanna Möksylle
eläkekontrahti, josta veljekset vastasivat vuorovuosin:
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”Ostajien on vuosittain heti elonkorjuun jälkeen annettava kuusi
hehtolitraa rukiita, kolme hehtolitraa ohria, kolme hehtolitraa
kauroja, kaikki parhaita jyviä mitä talossa kunakin vuotena
tulee, sekä kolmetoista hehtolitraa perunoita, yksi hehtolitra
suoloja, kaksikymmentä kiloa lampaan, neljäkymmentä kiloa
raavaan ja neljäkymmentä kiloa sian tuoretta lihaa,
kaksikymmentäviisi kiloa voita, kaksikymmentä kiloa silakoita,
kolmekymmentä kiloa ohraryyniä, kymmenen kiloa riisiryyniä,
kaksitoista kiloa kahvia ja kahdeksantoista kiloa sokeria sekä
viisitoista litraa kermaa. Sitä paitsi on talosta annettava kuusi
litraa kuorimatonta maitoa päivässä ja muina vuodenaikoina,
paitsi loka-marraskuun aikana ainoastaan kolme litraa päivässä
ja saamme jos haluamme kuoria maitomme talon separaattorilla
ilman eri maksua, ja yhdet miehen pitkävartiset saappaat ja
yhdet naisen pohjakengät ja yksi miehen sekä naisen
puolivillainen puku vuodessa, viisitoista metriä palttinaa,
viisitoista metriä liinakangasta, yksi kilo villoja ja yksi
lampaannahka syysvilloineen vuodessa, samoin vuosittain
saamme itse oman valintamme mukaan ottaa talon metsästä
yhden sahatukin ja yhden päivän kuukausittain pitää talon
hevosta ajossa jota varten on talosta ajokalut annettavat.”
Karjankasvatus Miljan ja Oton intohimona Jakolan alkutaipaleella
Jakolaa isännöivät Milja ja Otto Möksy. He olivat lapsettomia, mutta heillä
oli vuosien varrella omaksi iloksi ja apulaisina useita kasvattilapsia, mm.
kuvan lettipää Lyyli Nieminen. Vuonna 1920 saatiin renkitupa siirretyksi
nykyiselle paikalleen tilan päärakennukseksi. Lisäksi rakennettiin
karjarakennus kivestä, tiilestä ja puusta.
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Lapsettomalla Möksyn pariskunnalla oli aikaa panostaa karjankasvatukseen
ja maanviljelyyn. Tila kunnostautuikin erilaisissa maatalouden kilpailuissa.
Vuosittain kertyi maatalousnäyttelyissä palkintoja tuotantolehmistä sekä
menestystä muissa kilpailuissa: mm. kokotalouskilpailu, turnipsin viljely,
laitumenperustamiskilpailu ja herneviljelyskilpailu.

Tilalle kantakirjalehmien hoito oli kunnia-asia. Lehmät tuottivat maitoa
hyvin silloisen mittapuun mukaan. Karja kuului karjantarkkailuun jo
vuodesta 1922 lähtien. Lehmiä tilalla oli v. 1922 keskimäärin 4,5 ja
keskituotos 1665 kg maitoa vuodessa. Vuonna 1932 lehmiä oli keskimäärin
jo 5,6 ja keskituotos 3138 kg maitoa vuodessa. Lehmiä lypsettiin kolme
kertaa päivässä, parhaasta lehmästä saatiin maitoa jopa 20 kg/vrk.
Nykyään parhaat lehmät lypsävät noihin aikoihin verrattuna jopa
nelinkertaisen
määrän
maitoa
vuorokaudessa.
Vastaavasti
tuotantoseurannassa olevien tilojen keskituotos vuonna 2016 oli 9542 kg
maitoa eli yli kolminkertainen verrattuna vuosisadan alkuun.
Otto kuoli vuonna 1945, jonka jälkeen Milja jatkoi tilan hoitoa leskenä,
apunaan mm. veljen tytär Liisa Pekkanen. Liisa vihittiin Raimo Oikarin
kanssa v. 1956.
Uusi sukupolvi ohjaksiin ja tilaa laajennetaan 1960-luvulla
Vuonna 1957 Jakolan tila myytiin Raimo ja Liisa Oikarille. He muuttivat
taloon vuoden 1958 alussa. Milja on Liisan täti, joten tila pysyi sama suvun
hallussa. Tilan vanha emäntä Milja muutti aika pian Karstulaan.
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Perheen esikoinen Esa Antero oli syntynyt vuonna 1957 ja Taina Elina
syntyi vuonna 1961.
Raimo ja Liisa Oikarin aikana 1960-luvulla talon navettaa laajennettiin ja
hankittiin lisää karjaa. Samoin ostettiin lisää peltomaita, mm. Rentolan
pellot 60-luvulla. Tilaan kuului myös Raimon kotitilalta perittyjä metsä- ja
peltomaita Saarijärven Koskenkylältä.
Navettarakennusta korjattiin perusteellisesti vuonna 1958, jolloin siihen
mm. rakennettiin auto- ja traktoritallit.
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Tilan päärakennukseen tehtiin peruskorjaus vuonna 1963. Siihen aikaan
tilan Ayshire-karjaan kuului 8 lypsävää ja 6 nuorta. Vuosittain lihotettiin 3
sikaa. Lisäksi tilalla oli 5 emälammasta, pässi ja karitsat. Myös
metsänhoitoon ja rehukasvien viljelyyn panostettiin.

Raimo oli myös vieraalla puita ajamassa traktorin kanssa (Raimo kuvassa
keskellä).
Raimo Oikari oli käynyt Tarvaalan maamieskoulun. Hän harrasti
kalastusta, aikaisemmin myös yleisurheilua. Talon emäntä Liisa on käynyt
Oriveden kansanopiston ja harrastaa käsitöitä. Käytännössä hänen aikansa
kului tiiviisti navetalla lehmiä hoitaen. Isäntä viihtyi paremmin metsä- ja
peltotöissä.
Suuri karja oli kunnia-asia isännälle - navettaa laajennettiin vuonna
1974
Suuri karja oli kunnia-asia Raimo Oikarille. Jakolan navettaa laajennettiin
vuonna 1974. Silloin saatiin tilat 30 lehmälle, 9 parsipaikkaa nuorelle
karjalle sekä karsinapaikkoja. Navetassa kasvatettiin nyt lähes 60 eläintä.
Isäntäkin viihtyi paremmin navetalla, kun saatiin koneet käyttöön ja
karjamäärä kasvoi. Lannanpoisto toimi koneellisesti ja putkilypsy vei
maidot tankkiin.
Rentolan navetassa oli myös lihasonneja, joita Esa hoiti 70-luvun alussa.
Palkaksi kasvatustyöstä Esa sai rahat yhdestä sonnista, kun se myytiin
teuraaksi. Juuri tuo sonni oli kasvanut selvästi muita suuremmaksi, Esan
hoidossa.
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Toinen rehutorni rakennettiin 70-luvun lopulla. Rehu kulki elevaattorilla
torniin, jossa sitä sitten leviteltiin. 1980-luvun alussa hankittiin siltanosturi
ja rehu nostettiin torniin kahmarilla. Levitystyö helpottui, kun rehun sai
pudottaa eri kohtiin. Navetalle hankittiin sähköllä toimiva rehuvaunu, joka
ajettiin ruokintapöydälle. Vaunu jakoi rehun lehmille molemmin puolin.
Työ vaati taitoa ahtaissa tiloissa, mutta kyllä sen kaikki harjoittelijat,
lomittajat ja työntekijät oppivat.

Lehmiä lypsettiin uudessa navetassa ja hankittiin hyväsukuisia lehmiä.
Karstulassa oli maatalousnäyttely vuonna 1974. Jakolastakin oli siellä
lehmiä ja Raimo esittelemässä.

Mirjan ja Esan tiet kohtaavat maatalousoppilaitoksessa 1970-luvulla
Talon esikoinen Esa Oikari lähti opiskelemaan Tarvaalan
maatalousoppilaitokseen. Sillä matkalla hän tutustui viehättävään ja
ahkeraan nuoreen naiseen, Mirja Mäkipäähän, joka opiskeli samassa
oppilaitoksessa. Nuorten kihlajaisia vietettiin Tarvaalassa vuonna 1976.
Valmistuttuaan nuoret auttoivat Esan vanhempia maatalon töissä. Niihin
aikoihin vauhtimimmi Mirja jäi hyvin mieleen lähiseudun maatiloilla, kun
hän moottoripyörällään kiersi aluetta karjantarkkailijana.
Mirja ja Esa vihittiin vuonna 1979. Vuotta myöhemmin he muuttivat
Jakolan tilan konehallin päähän pihapiiriin rakennettuun pieneen asuntoon
vuonna 1980. Siellä he asuivat 1990-luvulle saakka.
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Nuoren perheen ruuhkavuodet alkavat 1980-luvulla
Mirjan ja Esan esikoinen Ilkka syntyi vuonna 1980. Vuotta myöhemmin
Esa lähti Jämsänkosken metsäoppilaitokseen opiskelemaan metsäkoneen
kuljettajaksi. Hän teki sen jälkeen metsäkoneajoja vieraille, kunnes hankki
oman metsäkoneen vuonna 1983. Metsäkoneet ovat vaihtuneet vuosien
varrella. Nyt on menossa jo neljäs ajokone. Esa käyttää yrittäjänä nykyään
myös monitoimikonetta.
Mirja ahersi pientä korvausta vastaan miniänä maatalon töissä kaikkiaan 12
vuotta. Navetassa oli viikkovuorot Mirjalle, Raimolle ja Liisalle siten, että
joka kolmas viikko oli kullekin vapaata. Viikkovapaillaan Mirja kiersi
maatalouslomittajana Pylkönmäellä ja kauempanakin.
Maataloustöiltä ja lasten kasvatukselta riitti kuitenkin aikaa myös rakkaille
hiihto- ja tennisharrastuksille sekä järjestötoimintaan, jossa Mirja oli
mukana jo 1980-luvun alusta alkaen. Tutuksi tulivat johtokuntapaikoilta
Mannerheimin lastensuojeluliitto ja 4H-kerho sekä sihteerin tehtävät Maaja kotitalousnaisissa ja Mulikan kylä-toimikunnassa. Lisäksi Mirja oli
jäsenenä kunnan vapaa-ajanlautakunnassa ja myöhemmin johtokunnan
jäsenenä ja puheenjohtajana Saarijärven Seudun Matkailuyhdistyksessä.
Tuona aikana perheeseen syntyi lisää lapsia: Vesa vuonna 1983 ja Hannele
vuonna 1986. Kuopus Antti syntyi vuonna 1992.
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Sukupolvenvaihdoksella Mirja ja Esa ostivat tilan vuonna 1990 edessä tilojen uudistusta
Mirja ja Esa saivat lisää väljyyttä asumiseen, kun pääsivät muuttamaan
päärakennukseen hallin päätyasunnosta, jonne vuorostaan siirtyi talon
vanha isäntäpari vuonna 1990. Sukupolvenvaihdoksen myötä Raimo ja
Liisa Oikari jäivät eläkkeelle 55-vuotiaina. Heille tilakaupassa jäi
elinikäinen asumisoikeus ja käyttöoikeus rakennuksen yhteydessä olevaan
konehalliin.
Jakolan päärakennuksen remontti käynnistyi helmikuussa 1990
Tehtiin huoneet yläkerran ullakkotiloihin lapsille ja uudistettiin alakerrassa
keittiötilat. Lauttamäen Lauri oli kirvesmiehenä ja tilat olivat valmiina
keväällä. Kesällä 1991 taloon uusittiin ulkovuoraus, lisättiin
tuulensuojalevyt ja maalattiin.
Navetassakin tehtiin korjaustöitä - olihan se jo 16 vuotta vanha
Navetan sisäkatto uusittiin alumiinipellistä. Samoin uusittiin lehmien
parsirakenteet, kunnostettiin lantakone sekä hankittiin uudet lypsimet ja
lypsykiskot kattoon lypsytyötä helpottamaan.
Esa osti muutaman rehunjakovaunun aihion Saarijärveltä huutokaupasta,
hankki tarvittavat osat ja teki uuden rehujakovaunun, koska vanha oli jo
käynyt lähes käyttökelvottomaksi. Innostuipa hän tekemään vielä kaksi
lisää, joista toinen vietiin jopa Lappiin asti.
Raimo auttoi tilan konetöissä kesällä ja myöhemmin matkailutilojen
rakennustöissä, minkä autojen entisöinneiltä ehti, mutta navettahommat
eivät enää kiinnostaneet.
Liisa mielellään kävi vielä navetalla auttamassa, kun tarvittiin päivällä
ruokintapöytää lakaisemassa tai parsia kolaamassa. Seminologin ja
eläinlääkärin päivystäminen ja mahdolliset poikimisien tarkkailut hoituivat
myös, jos isäntäväki ei ollut paikalla.
Rentola ostettiin työntekijöiden asunnoksi vuonna 1991
Rentolan maalaistalo tuli myyntiin omistajien avioeron myötä vuonna
1991. Samaan aikaan Jakolaan kaivattiin majoituspaikkaa työntekijöille ja
niin tehtiin kaupat. Tilalle on hankittu suomalaisia tai ulkomaalaisia
kesäharjoittelijoita, aluksi CIMO-järjestelmän kautta ja myöhemmin
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suoraan. Kansainvälinen harjoittelijanvaihto on koettu antoisaksi ja
avartavaksi molemmin puolin.

Harjoittelijana ja työntekijänä oli mm. liettualainen Jurgita, jonka kanssa
Mirja ystävystyi tämän pestin aikana vuosina 1997-1999. Naiset pitävät
edelleen yhteyttä ja ovat tavanneet toisiaan myös Jurgitan ja tämän perheen
luona Liettuassa ja myöhemmin Tanskassa, jonne hän muutti 2000-luvun
alussa. Hänellä on tanskalainen mies ja 4-vuotias poika. (kuvassa edellä
Jurgita ja Mirja)
Mirjalla riitti töitä kotona ja karjankasvatuksessa apunaan palkattu
työntekijä. Esa urakoi metsäkoneen kanssa talvisin ja kesäisin työllistivät
tilan peltotyöt. Toisaalta haaveiltiin siirtymisestä ulkomaille. Esa lähtikin
valmistelemaan tietä Saksaan muutolle. Hän oli siellä oman metsäkoneen
kanssa töissä kaksi vuotta, vuosina 1994-1996. Muuttosuunnitelmat
kuitenkin lopulta haudattiin, ainakin sillä verukkeella, että lapset eivät siitä
innostuneet.
Luovuttiin lehmistä vuonna 2000 ja siirryttiin matkailuun
Lypsylehmistä luovuttiin vuonna 2000. Karjantarkkailusta erottiin
30.11.2000. Lehmät myytiin lähialueen tiloille vuoden sisällä,
hiehokauppaa tehtiin vielä pidempään. Karjan keskituotos vuonna 2000 oli
8555 kg maitoa vuodessa, joten se oli parantunut 10 vuoden aikana noin
2000 kg.
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Navetta vaihtui hiehohotelliksi eli alettiin kasvattaa hiehoja, joita tilalle
tuotiin Kivijärveltä asti. Samalla pidettiin noin 20 emolehmää ja kesällä
näiden vasikoita aina vuoteen 2012 saakka. Emot olivat emotarkkailussa ja
vasikat myytiin toisille tiloille vierotuksen jälkeen.

Viri-sonniakaan ei enää tarvittu, vaan se sai töitä uudessa karjassa muualla.
Eläinkantaan oli lisätty kaksi lammasta vuonna 1996. Parhaimmillaan niitä
oli noin 30 kpl ja kymmenen lampaan katras on tilalla edelleen.
Matkailutoiminnan aloittamista oli suunniteltu ja lehmien myyntitulot oli
kätevää
sijoittaa
Rentolan
laajennukseen
ja
muuntamiseen
matkailukäyttöön.

12

Matkailutoiminta käynnistyi Winterfestin vauhdittamana
Suomen liityttyä EU-hun maataloustoiminta oli mutkistunut uuden
lainsäädännön ja velvoitteiden myötä. Maatalouden kannattavuus näytti
laskevan, joten Jakolan tilalla pohdittiin muita vaihtoehtoja tulevaisuuden
varalle. Kypsyi ajatus toimialan vaihtamisesta matkailuun. Karjataloudessa
ei ollut enää mitään uutta ja nuoretkaan eivät olleet kiinnostuneita
jatkamaan.
Päätös syntyi Lomakouheron Winterfest-pilkkitapahtuman vauhdittamana.
Suurelle kävijämäärälle kaivattiin kuumeisesti majoitustiloja lähialueelta.
Päätettiin tarjota tulijoille Rentolan maalaistaloa, joka oli tyhjillään.
Rentolaan saatiinkin ensimmäiset asiakkaat tätä kautta vuonna 1999.
Kokemukset olivat hyvät, joten jatkoa toiminnalle alettiin suunnitella.
Maatilamatkailuyritykseksi vuonna 2000
Maatilamatkailuyrityksen toiminta käynnistyi virallisesti kesällä 2000
juhannuksen aikoihin. Aluksi matkailijoita majoitettiin Rentolassa, jossa oli
14 ympärivuotista vuodepaikkaa ja tilava kesäaitta.
Käyntikohteeksi oli muotoutumassa Jakolan automuseo ja viihdykettä
tarjosivat tenniskenttä, kotieläimet sekä kalastus ja koskenlasku
Heijostenkoskella, talvikaudella käytettävissä olivat myös hiihto- ja
moottorikelkkailureitit. Ruokailuja ja kahvituksia järjestettiin tarpeen
mukaan.
Jakolan automuseo avattiin vuonna 2001 – silloin 25 menopeliä,
vuonna 2018 jo 80 kpl
Tilan vanhan isännän Raimo Oikarin rakas harrastus ja elämäntyö sai
kaivatut puitteet, kun Jakolan automuseon tilat valmistuivat ja avattiin
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yleisölle kesällä 2001 (kuva: Raimo, Mirja ja Esa). Samalla saatiin mainio
täydennys edellisenä kesänä käynnistetyn maatilamatkailuyrityksen
houkutuksiin.
Raimo Oikari ajoi ensimmäisen kerran autoa nelivuotiaana. Hän onnistui
jollakin keinolla saamaan auton liikkeelle ja pakittamaan sen vauhdilla päin
aitan seinää. Siitä lähtien autot ovat olleet osa hänen elämäänsä. Nyt 83vuotias autoharrastaja on jo hiukan hidastanut vauhtia, mutta työtä hän on
tehnyt vielä viime vuosina. Kaikkiaan kunnostettuja menopelejä on
kertynyt jo yli 80. Kokoelmassa on myös muutama moottoripyörä.
Museon erikoisuuksiin kuuluvat mm. puurunkoinen Mercedes Benz (vm 51), jossa on ”kaappariovet”, Karl-August Fagerholmin virka-autona
toiminut Chrysler (vm -60) ja Euroopan kauneimmaksi autoksi vuonna
1968 valittu Wartburg ja tietenkin legendaarinen T-Ford (vm -26).
Autojen kunnostus ei tapahtunut käden käänteessä. Raimo Oikari on
kertonut, että esim. IFA F8:n rakentamiseen hänellä meni 850 työtuntia.
Jonkin auton kohdalla tuli joskus pitkä tauko, koska joku osa saattoi olla
ulkomailla saakka.
Raimo Oikari on ehtinyt moneen muuhunkin eläkepäivinään. Mukavaa
täydennystä arkeen ovat tuoneet näytteleminen kesäteatterissa, laturetket ja
maratonit ja tietenkin avustaminen Jakolan tilan rakennus- ja kylvötöissä.
Nykyään Raimo ja vaimonsa Liisa viettävät vanhuuden päiviä omassa
asunnossa Karstulassa.
Matkailutoiminta laajenee – Villa Mertala käyttöön vuonna 2006
Rentola soveltui hyvin majoituspaikaksi, mutta sieltä puuttui oma
uimaranta. Koskimaisesti virtaavan Karajoen rannalla oli tosin
käytettävissä pieni suvantopaikka ja veneenlaskupaikka, jotka soveltuivat
parhaiten kalastajille. Jakolan tilalle oli aikoinaan sattumalta hankittu maaalue, joka rajoittui Karankajärven rantaan. Lisäksi alueella oli valmiina
kunnallinen vesijohto.
Matkailijoiden
tiedettiin
kaipaavan
omarantaisia,
laadukkaita
lomamökkejä. Niin saivat alkunsa Villa Mertalan rakennustyöt vuonna
2004. Pyöröhirsihuvilan rakennustöissä oli kirvesmiehiä, mutta talon
emäntä Mirja ahersi koko perheen kanssa näiden apuna kuin alan
ammattilainen konsanaan. Villa Mertala saatiin matkailukäyttöön vuonna
2006.
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Eräkämppäkin käytettävissä - ja testattu ääriolosuhteissa
Matkailuala on säästä ja olosuhteista riippuvaa elämyksellistä toimintaa,
jossa hyvät varasuunnitelmat olisivat paikallaan. Tämä voitiin todeta
eräällä tutustumismatkalla, jonka Mirja Oikari järjesti kahdelle
yhteistyökumppanilleen.
Mirja halusi esitellä talvisia elämyksiä tilan eräkämpällä etäisen
suoalueen yhteydessä. Kolmen naisen seurue lähti sovittuna päivänä
hiihtäen liikkeelle kovalla pakkasella ja tuulen tuivertaessa – säätähän ei
koskaan voi etukäteen tietää. Onneksi määränpäänä oli eräkämppä, jossa
piti päästä lämmittelemään. Perille tultiin ja Mirja alkoi lämmittää
takkaa. Kuinka ollakaan, takka ei suostunut vetämään, vaan tuprutti kaikki
savut sisälle. Niinpä oli pidettävä ovea raollaan, jotta saatiin ilma
vaihtumaan, ja kylmä oli. Ilta oli jo ehtinyt pitkälle ja pohdittiin, mitä
tehdä. Oli ollut tarkoitus istua iltaa ja yöpyä kämpällä rattoisasti.
Kaikesta huolimatta päätettiin jäädä paikalle, kun ei enää jaksettu
takaisinkaan hiihtää. Niin sitten nautittiin kylmiä juomia
grillimakkaroiden ja eväiden kera ja kärvisteltiin kämpällä seuraavaan
aamuun. Yöunet luonnon keskellä taisivat jäädä aika vähäisiksi. Toisella
rouvista oli asusteena hulppea turkki. Voi vain kuvitella, millainen
eksoottisen haju siihen pinttyi tuon retken aikana. Kanssamatkustajatkin
saivat nauttia tuoksusta, kun hän seuraavana päivänä istui junassa
matkalla kohti pääkaupunkiseutua. Onneksi kysymyksessä oli rentojen
naisten porukka, jolle riitti tuosta matkasta naurun aihetta vielä pitkäksi
aikaa ja muillekin jaettavaksi.

Mulikan kyläkoulusta tuli Maalaishotelli Mulikan HillTon v. 2008
Kansakoulun perustamisesta Mulikan kylälle tehtiin päätös Karstulan
kunnanhuoneessa vuonna 1899, sillä kyläkunta kuului vielä silloin
Karstulan pitäjään. Nykyisen Mulikan kyläkoulun vihkiäiset olivat
vuonna1957. Kyläkoulun toiminta päättyi vuonna 1994 ja tilat vuokrattiin
Esa Oikarin yritykselle JS-Muovi vuonna 1997. Yritys työllisti Esan lisäksi
ajoittain omat lapset ja ulkopuolisia työntekijöitä.
Pylkönmäen kunta asetti koulun myyntiin. Lähellä Jakolan tilaa sijaitseva
kyläkoulu kiinnosti Mirja ja Esa Oikaria. Tarjouskilpailussa hinta osui
kohdalleen ja kaupat syntyivät vuonna 2006.
Oikareilla oli tavoitteena saada tiloihin pitkäaikaisia vuokralaisia, mutta
siinä ei onnistuttu. Niinpä rakennus päätettiin kunnostaa matkailukäyttöön.
Jo tätä ennen JS-Muovin toiminta oli siirretty käytännöllisempään
paikkaan, entisen Alkon tiloihin Karstulaan.
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Koulutilat muuntuvat matkailukäyttöön perusteellisen remontin
kautta
Mittava raivaus- ja remontointiprojekti suunnitelmineen työllisti Mirjaa ja
koko perhettä kaiken muun aherruksen keskellä. Heti alkajaisiksi talon
lämmityksessä siirryttiin öljystä hakkeelle. Yläkerran majoitustilojen
huoneet kunnostettiin ja kalustettiin talon tyyliin sopiviksi ja yhteiskeittiön
tilat remontoitiin. Yläkertaan tehtiin suihku- ja wc-tilat sekä alakertaan wctilat juhlatilojen yhteyteen.
Hankittiin tarpeelliset koneet ja laitteet keittiöön, josta myös aukaistiin
oikotie saliin. Salin seinät tapetoitiin ja lisättiin niihin puolipaneelit.
Remontissa oli mukana paikallinen kirvesmies Lasse Särkioja. Piha-alue
kunnostettiin, tehtiin parkkipaikat ja asennettiin ulkovalaistus.
Alunperin Mirjan tavoitteena oli sisustaa tilat 50-luvun kansakoulun
hengessä. Siitä hän kuitenkin osittain luopui, kun ilmeni, ettei kaikille
asiakkaille ollut välttämättä jäänyt kouluajoista kovin mukavia muistoja.

Mulikan HillTon avattiin matkailijoille vuonna 2008. Ensimmäisiä
tapahtumia olivat sadonkorjuujuhlat (kuvassa)
ja lähialueen
metsästysseurojen hirvipeijaiset. Mirjan taustaan kuuluivat myös pitokokin
taidot, joten asiakkaiden erilaisten tarpeiden toteuttaminen ruokailuissa
sujui mainiosti tässä ympäristössä.

16

Mulikan HillTonin ulkovuoraus ja maalaus vuonna 2012 – huikea
puserrus yhteisvoimin
Vuosien varrella tehtiin tiloissa edelleen pieniä kunnostustöitä, mutta
mittavin haaste odotti kevät talvella 2012. Silloin purettiin Mulikan
HillTonin ulkoseinät, lisättiin tuulensuojalevyt ja uusi verhoilu. Mukana
töissä oli koko perhe, sen mukaan, kun kukin omilta töiltään ehti.
Työnjohtajana oli kirvesmies Lasse Särkioja. Työt piti suorittaa hiljaisena
aikana ja nopeaan tahtiin siten, ettei paikalla ollut asiakkaita.
Alakerran tilat tyhjennettiin kalusteista ja suojattiin maalaukselta. Lattioille
pinottiin vaiheittain 12 km lautoja, jotka maalattiin sisällä kahteen kertaan
pienissä erissä. Maalina käytettiin perinnemaalia, johon piti lisätä
homeenestoainetta. Maalin kuivettua laudat naulattiin ulkoseiniin ja otettiin
seuraava erä käsittelyyn sisällä. Onneksi kevät oli leuto ja valmis ulkoseinä
voitiin maalata vielä kolmanteen kertaan.
Asiakkaiden tuloa ei maalausprojektin aikanakaan voinut täysin välttää.
Kerran jouduttiin salin tilat raivaamaan asiakkaan häitä varten kesken
kaiken ja purkamaan talon edustalle tehdyt korkeat telineet. Ne siirrettiin
talon taakse, jotta näkymä ei olisi häirinnyt viikonlopun tulijoita.
Viikonlopun jälkeen tellingit koottiin takaisin paikoilleen ja työ sai taas
jatkua.
Rantasauna Mertaranta Karankajärven rannalle vuonna 2012
Erillistä rantasaunaa kaivattiin Mulikan HillTonin asiakkaille, mutta
toisaalta täydennyksenä Rentolan ja Villa Mertalan palveluihin. Villa
Mertalan rantaan rakentaminen oli järkevää, sillä huvilarakennus sijaitsi
riittävän kaukana rannasta. Lisäksi alueella voitiin järjestää jätevesien
pumppaaminen imeytyskenttään. Hyvin varustettu hirsirakenteinen
saunamökki valmistui vuonna 2012. Saunakammarissa on minikeittiö,
takka ja petipaikat kahdelle hengelle. Mirja-emännän kätten jälki näkyy
sisätiloissa ja suunnittelussa.
Koirahalli Hallin Haukku valmistui vuonna 2015
Mirjalla ja Esalla on aina ollut koiria ja koiraharrastus lähellä sydäntä.
Tyhjiksi jääneistä navettatiloista syntyi ajatus koirahallin perustamisesta.
Mirja selvitti markkinatilannetta, jonka mukaan näytti, että laadukkaista
koiraharrastajien tiloista saattaa olla puutetta. Toisaalta Jakolan tilan
majoituspaikkoihin voitaisiin saada uusia ryhmäasiakkaita tätä kautta myös
turistisesongin ulkopuolelta.
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Navettatilojen mittava uudistustyö käynnistyi vuonna 2014. Jälleen kerran
käärittiin hihat ja tartuttiin toimeen. Mirjan apuna oli koko perhe. Navetasta
piti purkaa ja raivata kaikki vanhat navettakalusteet, kunnes jäljellä oli vain
tyhjä tila ja paljas lattia.
Entiseen myllyhuoneeseen muurattiin takka ja saatiin kokoontumis- ja
oleskelutila asiakkaille. Pesutilat olivat jo valmiina ja lopuksi oli
laatoitettava takkahuoneen lattia ja maalattava navetan tiiliseinät.
Viime silaus ennen Hallin Haukun avajaisia oli joustomaton ja tekonurmen
levittäminen navetan lattialle. Näin saatiin halli, joka sopii näyttelyihin ja
tottelevaisuuskoulutukseen sekä muuhun koiran kouluttamiseen.
Virallisiin agilitity-kilpailuihin tilan mitoitus ei sovellu. Koirahalli Hallin
Haukun avasi kansanedustaja Petri Honkonen 29.11.2015.
Hallin Haukun valmistumisesta tuli hyvin ansaittu virstanpylväs yrittäjälle,
joka täytti 60 vuotta vain muutama viikko ennen avajaisia. Paikallislehden
haastattelussa Mirja totesi: ”En pidä itseäni rakentajana ammattilaisena,
mutta olen paljon remontoinut. Koirahallia varten olen tehnyt sitä, mihin
olen pystynyt ja tarvittaessa on ollut perheen kesken talkoita.

Monitaitoinen maatilan emäntä innostui aikoinaan matkailusta
Mirja Oikari ja Jakolan tilan kehittyminen on ollut positiivisena
esimerkkinä muille matkailuyrittäjille lukuisia kertoja paikallisessa ja
maakunnan lehdistössä vuosien varrella.
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Viiden Kunnan Sanomissa 25.10.2001 Mirja kertoi, miten päätös luopua
lypsykartasta antoi lypsyaikoihin sidotulle emännälle tilaa kokeilla siipiään
matkailuyrittäjänä: ”Tämä on niin ihanaa. Työ on vaihtelevaa ja asiakkaat
mukavia. Ei tämä oikein edes tunnu työltä, kun niin moni asia hoituu jo
harrastusten kautta.” Puutöitä ja kutomista harrastava Oikari kertoi itse
tapetoineensa ja sisustaneensa huoneet tekemillään matoilla ja totesi
nauraen: ”Nyt sen vasta huomaa, miten monesta harrastuksesta voi joskus
olla oikein hyötyäkin”.
Mirja on kasvattanut ammattitaitoaan matkailualalla systemaattisesti
vuosien mittaan. Hän osallistui Matkailun Edistämiskeskuksen
käynnistämään matkailuyritysten laadunkehittämisohjelmaan, jonka
läpikäyneille myönnettiin Laatutonni-diplomit. Nämä luovutettiin
seutukunnalla Jakolan tilalle ja Lomakouherolle vuonna 2004. Kaikkiaan
diplomeja tuli Keski-Suomeen 7 kpl.
Pari vuotta myöhemmin Mirja suoritti Pohjoisen Keski-Suomen
Oppimiskeskuksessa maaseutumatkailun ammattitutkinnon. Opinnot
vahvistivat ymmärrystä yritystoiminnan osa-alueista, tavoitteista,
kannattavuudesta
ja
markkinoinnista.
Tuolloin
Mirja
totesi
Saarijärveläinen-lehden haastattelussa, että matkailualalla pärjääminen
vaatii ajan hermolla pysymistä ja uudistumista.
Monipuolisista harrastuksista voimaa yrittämisen arkeen
Yritystoiminnan lisäksi tilan isäntäväeltä on riittänyt aikaa myös rakkaisiin
harrastuksiin. Mirja ja Esa ovat yhdessä ja erikseen voittaneet vuosien
varrella tennisturnauksissa, mm. Suomen mestaruuksia LC Riutan riveissä
(kuvassa vas. Esa ja Mirja) ja menestyneet myös OP-Open-kisoissa.
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Yhteisiin intresseihin on kuulunut myös moottoripyöräily.
Kirkkovenesoudussa Esalle tuli kirkkain palkinto, kun Riuttaleijonat
voittivat Leijonien SM-soudun vuonna 1996. Mooottoroidulla liitovarjolla
Esa on tutkaillut ja ikuistanut ilmasta käsin kotiseudun maisemia lukuisiin
kuviin vuosien varrella.
Mirja on osallistunut aikoinaan myös teräslyylikisoihin, Finlandiahiihtoihin ja kesällä Yöttömän Yön melonta ja soutu –tapahtumaan, jossa
hän Esan kanssa meloi 46 km matkan Jokilahden leirintäalueelta
Summaseen Saarijärvelle.
Saarijärven
Metsänhoitoyhdistyksen
järjestämissä
naisten
metsätaitokisoissa 1980-luvulla Mirja voitti ensimmäisen palkinnon
seuranaan omat pikku pojat Vesa ja Ilkka.
Paikallisten naisten kudontapiirissä Mirja oli aktiivisena kutomassa
matkahuopia Jakolan tilan lampaiden villasta sekä pellavaista
liinakangasta, jota tehtiin 40 metriä sata vuotta vanhan Elviira-mallin
mukaan. Eräänä vuonna kudottiin jopa 700 m erilaisia kankaita ja
seinävaatteita tehtiin kasviväreillä värjätyistä langoista.

Miltä tulevaisuus näyttää?
Mirjan ja Esan neljä lasta ovat olleet vanhempien rinnalla kaikissa
muutoksissa vuosikymmenten varrella. He ovat osallistuneet maatilan
pelto-, karja- ja metsätöihin sekä Jakolan tilan laajennus- ja
kunnostustöihin.
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Vanhemmilla on toiveena, että jälkikasvusta löytyisi aikanaan rohkea
jatkaja maatilamatkailutoiminnalle, jota erityisesti Mirja on innokkaana
luotsannut eteenpäin jo yli 20 vuotta.
Vuonna 2018 juhlistetaan Jakolan tilan 100-vuotista taivalta. Odotan
kiinnostuneena, mitä ideoita Mirjan luovasta päästä juhlavuoteen
putkahtaa.
Toivon, että ikätoverilla riittää virtaa ja kannustusta muillekin jaettavaksi
vielä pitkään.

Jakolan tila, Karajoentie 294 A, 43480 Pääjärvi
www.jakola.fi
mirja.oikari@jakola.fi
Puh. 0405653716/Mirja, 0400242150/Esa
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