Omavaraopiston ensimmäinen joukkorahoituskampanja poikii Facebookissa
paikallisten keskuudessa seuraavaa keskustelua.
12. joulukuuta 2017

AK Tämä omavaraisopisto on parasta,mitä tänne Valtimolle on pitkään aikaan
tapahtunut. Niin kuin juuri radiosta kuulin,ettei kylät kuole vaan ne alkavat
kukoistaa,uskon niin Valtimollekin käyvän.Siihen tarvitaan meitä jok'ikistä.
JT ho hoijaa tätä mualiman männöö
TN Kyllähän se varmaan maapallon saastuminen loppuu kun tuon kurssin käypi
MN Pittäähän sitä joutilaille jotain,ei voi kun ihmetellä.
UK Enkä mie sano mittään, ettei kellään mää herne nokkaan.
UK Mut nuoria tulloo tänne ja kylä vilkastuu. Se on hyvä
TN Valtimon keskusta hiljenee kun Rumosta tulee kylän keskus
MH Sivakassahan nuita oli 1990-luvulla (Koivisto & Sauso)
AT Ilkka Koiviston tyttö.
TN Tulikohan niille näläkä kun lähtivät pois vai loppuko isiltä rahat
IA Virosta ymmärtääkseni löytyi otollisemmat olosuhteet. Ja silloin ei ollut opistoa,
missä ensin olisi voinut hesalaistyttökin selviytymistä opiskella...
TN Kyllähän nykyään ei pysty elämään ilman rahaa . ja rahaa ei tule jos ei käy töissä
TN Muille kuin meille eläkeläisille
AH Työllämme ansaittua ja olihan sinustakin juttu Ylä- Karjalassa vuosikymmenten
töistä.
18. joulukuuta
AH Sinä valtimolainen AK o. s. Ovaskainen sinulta voinee kysyä, että tarkoittaako tämä
sitä, että meidän Valtimo ryhmäläisten pitäisi lähteä rahoittajaksi tälle muualta n. 30
kuvassa olevalle äveriään oloiselle parhaassa iässä olevalle joukolle?
KT Varmasti ihmiset työntää rahojaan turhempiinkin juttuihin. Tässähän on hieno idea
takana. Eletään luonnon ehdoilla, kasvatetaan omat ruuat ym. Millä perusteella voi
kuvasta tulkita onko joku äveriäs? Hieno homma että tämmöistä puuhaavat. Ei ole

keltään pois. Ja ihan vapaehtoisuuteen perustuu rahalahjoitukset, jos joku haluaa
toimintaa tukea että pääsevät alkuun.
AH Anteeksi kun joudun kysymään. Hyvä kun on joillakin jo tietoa omavaraisopistosta ja
joukko rahoituskampanjan taustoista. En minä ainakaan tällä rakennuskuvien ja olevan
pohjatiedon sekä ryhmäkuvan perusteella rahojani jakele tai työnnä. Nuoria ja parhaassa
työiässä on rikkaus vertaan äveriäs.
MP Minusta tuosta valokuvasta paistaa enemmänkin nuoruus ja luonnonläheisyys kuin
äveriäisyys.
UK Norlundin pariskunta tässä on se järjestäjä. Heiltä kannattaa kysyä, mitä kaikkea tuo
opisto vaatii. Pitää kysyä miun joulun jälkeen ja tehä juttuu. Käsittääkseni Rumon
koululla opistoa ei voi järjestää, koska kansalaisopistolta on vastattu, että se ei täytä
kriteereitä eikä ole paloturvallinen.
TH olihan siinä nyt muitakin syitä miksi ei vanha puukoulu käynyt
UK No varmasti.
UK Vanha puukoulu nimittäin.
AO Pidän tätä ideaa erittäin hienona, joka kerää rahoitusta hieman uudemmalla tavalla
-tai oikeastaan vanhalla tavalla. Näinhän pörssiyhtiötkin toimivat. Jos on perehtynyt
ympäristöalan tulevaisuuden skenaarioihin, niin yhtenä vaihtoehtona siellä todella on
tämän tyyppinen maailmankuva. Toinen ääripää on robotit ja teknistyminen. Tässä on
joukko, joka tekee ja toimii oman arvomaailmansa mukaisesti. Toivon onnea ja
menestymistä sekä pirunmoista sitkeyttä selviytymiseen!
AH Annelin kirjoituksen johdosta palaan näihin ääripäihin. Itse tulin Valtimolle 45 vuotta
sitten ja pääasiallinen tehtäväni luoda elämisen edellytyksiä nuorison parissa ja samalla
perhepiirissä, johon kuului viljelyn kautta mm. rikastuttaa kasviperäistä ruokakulttuuria.
Kiersin talosta taloon, pidin kursseja, kerhoja, leirejä ja ym. juuri näistä kasvinviljely- ja
luonnossa selviytymisen asioista. Opetin koulussa kansalaiskoulussa ja peruskoulussa
näitä aineita ja biologiaa n. 9 v. Näin sitä selviytymisestä 90 luvulla voitiin jo siirtyä
enemmän tuotantotalouteen yritysmäisesti mm. torikauppa lauantaisin ja muuhun
harrastustoimintaan. Kierros on umpeutunut ja luonnonmukaisuuden opetus aloitetaan
alusta jo aikuisempien kanssa. Välillä tulen miettineeksi olinko täällä maatalouskerhon,
4H-neuvojan ja toiminnanjohtajan, opettajan työssä 25 vuotta valltimolaisia varten vai
valtimolaiset minua varten! Palkkani tietenkin sain ja sen elämän rikkauden sen työn
kautta siitä yhteistyöstä jopa kolmen sukupolven kanssa.
UK Tuo siun työ Anna on ollu tosi tärkeetä. Ja järkevää opetusta. Noilla ekoihmisillä se
menee ääripäähän kaikki. Ensin on keksittävä puusta työkalut. Oon seurannu läheltä sitä,
niin sen takia olen kyyninen. Vaikka idea on hieno. Mutta kohtuu ekoilissakin, ei tarvii
kivikaudelta alottaa.

AH Me täällä ja sitäkin omavaraistalouden aikaa eläneet tiedämme miten tiukassa on
ollut toimeentulo. Tuntuu, ettei siitä kauan ole. Kiitos UK. Toimeentuloa työstään toivon!
TH Ei se elämä ollut mitenkään helppoa n.50 v sitten,juuri tänään juttelin äitini kanssa
siitä millaista oli elää Tampereen Pispalassa puutalossa kun olin pieni,hän ei ainakaan
haikaile semmoista aikaa takaisin. Talossa oli mm luteita ja kätilö oli huomannu minussa
punaisia puremajälkiä kun olin vauva ja ulkohuussi tietysti,siellä kun kävi niin rotat
mellasti paskan kimpussa,kraanasta tuli vain kylmä vesi ja tietysti pelkkä puulämmitys.
Eipä kyllä itseänikään kiehdo noin alkeelliset elinolot
AH Paljon on tultu parempaan päin, mutta kun sen ajan on elänyt uskomme, että
arvostamme mitä on saavutettu.
MP Tosi hieno idea tämä omavaraisopisto. En usko että siellä lähdetään kaikkea
tekemään hyödyntämättä jo kauan käytössä olleita työkaluja. Larsin kokeiluille voi
nostaa hattua, mutta uskon hänenkin hyväksyvän jo tuhansia vuosia käytössä olleita
materiaaleja ja työkaluja tuotantokäyttöön. Positiivisesti ajateltuna tuosta opinahjosta voi
kehkeytyä yksi valtimolainen menestystarina. Ei meidän kaikkien tarvitse olla
samanlaisia. Jos nämä opiston oppilaat tulevat muualta ja käyttävät Valtimon palveluja,
niin sehän rikastuttaa vain seutukuntaa. Aikamoista yrittäjä- ja pioneerihenkeä osoittaa jo
koulun suunnittelu. Voisi kuntakin miettiä tätä yhtenä mahdollisuutena, ei uhkana.
UK Niin mie mietin ja toivon sille kaikkee hyvää.
EN Ei olla pahansuopia , jokainen ihminen on arvokas ja hienoa seurata heitä ,toivotaan
heille kaikkea hyvää ja toivotetaan heidät tervetulleiksi.
TH Kyllä se on aina positiivista että tulee uutta elämää syrjäkyliin

☺

TN Kun vain elävät omilla rahoillaan
MP Omiahan ne ovat, jos ovat omassa taskussa
TN Ja omalla työllä hankittuja
IA MP, omavaraisopistolaisten ei liene tarkoitus käyttää Valtimon palveluja ; )
MP Ihmisiä ne ovat omavaraisopistolaisetkin. Tuskin enää sammalella pyyhkivät, kun
paperi on keksitty. Sanoisin sinullekin Ilona, että parempi nähdä mahdollisuus kuin uhka.
TH kylläpä taitaa sammalta käyttää
UK Lasse Norlund on kirjan kirjottanu elämäntavastaan. Hurjalta se hänen
elämäntapansa vaikuttaa tämmösestä tavan tallaajasta. Ei kai ne kaikki oo yhtä askeettisia
eläjiä. Mää ja tiijä.

UK Olihan joku vuos sitten Hesarissa juttu heistä, ettei Lars rahhoo elämiseen tarvii.
IA MP, ei mikään uhka, mutta todennäköisesti ei myöskään mahdollisuus noin
palveluntarjoajien näkökulmasta. Taitavat osata tehdä paperiakin, toki hinta/vaiva voi
olla sellainen, että ei juuri tuohon tarkoitukseen. Toisaalta tuntuisi, että myöskään kaupan
valikoimista löytyvät vessapaperit eivät kuuluisi heidän ideologiaansa. Mahdollisuuksia
ehkä pikemmin Valtimon tunnetummaksi tekemisessä ja toki sitä kautta lisää kysyntää
palveluille. Esim. Pysäkki tarjoaa mahdollisuuden päästä aika lähelle omavaraisuutta,
mutta kuitenkin riittävän turvallisissa puitteissa.
IT Uusimmassa Luonto-lehdessä 12/2017 oli Dorffin Mariasta aukeaman laajuinen
henkilöhaastattelu . Ajankohtaista asiaa aiheena Kestävän Kehityksen opiston nostatukset
ja miten tähän on tultu?
JT Kannatan ehdottomasti omavaraisopistoa mahdollisuutena. Tulevaisuudessa etelän
ihmisiä kiehtoo Pohjois-Karjalan puhdas luonto. Terveellinen elinympäristö. Olin lapsi
kun Rapulintien varressa isä setien kanssa raivasi umpimetsän pelloiksi. Vain kahvia,
sokeria ja suolaa tarvitsi kaupasta. Muu kaiki tuli omasta takaa. Sähkökatkot ei hatanneet,
koska ei ollut sähköjä. Tietenkin eläminen pitää soveltaa nykyaikaan. Meillä Valtimolla
on riistaa ja marjoja metsissä sekä kalaa vesissä. Puhdas luonto. Tämä on se mahdollisuus
Pohjois Karjalassa.
JT Jotenkin tuntui tutulta noiden kantojen kaivaminen. Puut myytiin aina ja katepillari
työnteli osan peltoalan kannoista kasoihin. Ei hoksattu kaataa puita juurineen. Hevosella
se olisi ollut helppoa ja silloin minäkin olisin päässyt puuhun köyttä viemään. Savotat oli
talvisin jolloin puiden kuljetus reellä oli helpompaa autoteiden varteen..
JT Omavaraisopiston toimintaan pitäisi liittää opastetut eräretket. Itse olisin kiinnostunut
ja poikani myös. Harrastin erävaellusta erävaellusta kilpailumielessä 80- 90 luvuilla ja
reserviläisissä 2007 saakka. Reissuja kertyi yli 40. Viimeksi olin Sasta jotoksella
Hiideportilta Mujejärvelle 2016.
JT Siellä jossakin
JT Laavukangas on helppo kuljettaa mukana ja on viihtyisä majoite.
JT Ostettiin v99 Kesälahdelta erämaa-alueen laidalta aution pientilan rakennukset ja
tonttia ympäriltä 1,5ha.Kirkonkylälle 11km. Metsitetyt pellot raivattiin uudestaan. Nyt on
omanatarha kaikkine mahdollisine lajikkeinen, viinimarjaa, päärynäpuita, kirsikkapuita,
luumupuista ja kokeilussa lukuisia muita hedelmäpuita, tyrniä (kasvaa älyttömän hyvin),
pähkinäpensaita.... On kasvihuone, mehiläistarha Karhu on särkenyt yhden mehiläispesän
ja sudet alkuvuosina vierailivat pihassa. Hirvien makuupaikka oli 1.talvena 40m talon
seinästä metsitetyssä koivikossa (entistä peltoa). Nyt kun on ollut irlannin susikoiria, on
sudet ja karhut pysyneet vähän kauempana. Mielestäni nykyaikana Valtimollakin voi

syrjäeseudullakin elää. Autioita taloja riittää kuten täälläkin. Monia ammatteja pystyy
hoitamaan tietokoneella mistä tahansa. Koulutus kyllä on välttämätön.
JT Mehiläistarha
JT Tarvitaan valtiovallan tukea ja kannustusta, jos maaseutu halutaan pitää asuttuna,
kuten sodan jälkeen ja satoja vuosia aikaisemmin.
AH Sitä olemme saamassa erilaisten hankkeiden kautta, johon yhtenä kuuluu tämä
omavaraisopisto. Väki on vuosikymmenten aikanaa siirtynyt työn perässä ja nyt on
tarjolla uusi vaihe palata. Paluu - ja tulo muuton aika Valtimolle, Ylä- Karjalaan ja
Pielisen Karjalaan. Työnantajien asia luoda työpaikat ja kunnan luoda kunnalle kuuluvat
palvelut kuten elinvoiman kehitystyö, päivähoito, koulu, terveydenhuolto Siun soten
kautta, infraa, vapaa-aika ja yhdistystoiminta, asuntotuotannon tarkastelu. Näissä
merkeissä monelta taholta asiat ovat menossa eteenpäin.
JT Tuo kuulostaa hyvältä.
JT Onnea sinne teille. Tiedän että työtä riittää.
PH Työniloa ja vahva tahtotila vievät eteenpäin.
JT PH, juuri näin. Missään oloissa ei pidä luovuttaa. On paljon muistoja, kun isän kanssa
teluttiin metsätöissä paksun lumen keskellä.
JT Miksi kaiken toimintamme tavoite on hankkia mahdollisimman paljon rahaa? Mihin?

Muita palautteita
Talkoista:
” En kyllä edes lähtis tollaseen ilman oikeaa palkkaa tai oikeaa yhteisöä.”
”Sori että oon kyyninen, mutta mulla ei ole sellaista käsitystä että tuossa olisi joku
porukka tekemässä jotain, vaan että on paljon hangarpundeja jotka haluu ratsastaa sillä
että joku muu tekee kaikki työt, kuten suomalaisilla nyt yleensäkin on tapana toimia….”

