Majoittuminen:
1) Peltola (os. Rasimäentie 791)

Yhteismajoitus Peltola-nimisellä tilalla 2 km päässä Kotamäestä (jossa Omavaraopisto sijaitsee).
Talossa on 4 mh ja keittiö. Huoneissa on 2-3 majoittujaa osallistumismäärästä riippuen. Ulkona voi
majoittua myös kelloteltassa tai omassa teltassa.
Peltolassa on sähköt. Pihapiirissä on huussi ja ulkosauna. Talossa ei ole juoksevaa vettä, vaan
pihalla on kaivo. Kertalämmitteinen sauna lämmitetään kaksi kertaa viikossa.
Siirtyminen Peltolasta Kotamäelle tapahtuu polkupyörillä. Omavaraopistolla on joukko pyöriä, joista
voit saada käyttöösi yhden. Voit tuoda kurssille myös oman pyöräsi.
Muuta Peltolasta: Omavara ry osti Peltolan kevättalvella 2020. Talo on rakenteiltaan hyvässä
kunnossa, mutta pintaremontin tarpeessa. Perusasiat ovat jokatapauksessa kunnossa! Peltolassa
on myös jokiranta, jossa voi käydä uimassa.
2) Rumola (os. Saviahontie 40)

Yhteismajoitus Rumola-nimisellä tilalla 5 km päässä Kotamäestä (jossa Omavaraopisto sijaitsee).
Talossa on 3 mh ja keittiö. Huoneissa on kaksi majoittujaa osallistumismäärästä riippuen. Ulkona on
myös aittahuoneita ja mahdollisuus nukkua myös teltassa. Lemmikkien pito Rumolassa on sallittua.
Rumolassa on akkukäyttöinen sähköjärjestelmä, joka pyörittää lähinnä valaistusta. Akusta pystyy
myös lataamaan adapterilla esim. puhelinta. (Adapteri löytyy Rumolasta)
Piharakennuksessa on ulkowc. Sauna lämmitetään kaksi kertaa viikossa. Sauna sijaitsee Rumolan
läheisyydessä. Pihassa on oma kaivo.

Kotamäellä on mahdollisuus ladata päivän aikana puhelimia ja läppäreitä.
Siirtyminen Rumolasta Kotamäelle tapahtuu polkupyörillä. Omavaraopistolla on joukko pyöriä,
joista voit saada käyttöösi yhden. Voit tuoda kurssille myös oman pyöräsi.
Lukollinen kaappi
Voit saada käyttöösi kurssin ajaksi lukollisen kaapin maksamalla siitä 15 € pantin. Pantin saa
takaisin avaimen takaisinluovutuksen yhteydessä. Kaappi sijaitsee Rumolassa.
Muuta Rumolasta: Omavara ry osti Rumolan tilan joulukuussa 2017. Tila oli ollut pitkään autiona ja
kunnostustyöt aloitettiin keväällä 2018. Talkootyöllä ja pienellä rahallisella panostuksella
päärakennusta ja piharakennuksia on onnistuttu kohentamaan mukavaan suuntaan. Remontti on
kuitenkin vielä kesken ja paljon on tekemättä. Näissä puitteissa olemme pyrkimään saamaan
Rumolasta mahdollisimman viihtyisän ja toimivan kurssia ajatellen. Mikäli sinulla on kysyttävää
Rumolasta, ota yhteyttä Mariaan (p. 0443736277).

Voit viettää sekä viikonloput että väliviikot majoituskohteessasi. Tällöin ei ole järjestettyä ruokailua eikä
muuta ohjelmaa. Ruokatarpeita saat kuitenkin Omavaraopistolta.
Peseytyminen: Sauna lämmitetään kaksi kertaa viikossa, saunanlämmitysvuorot sovitaan kurssilaisten
kesken. Saunapäivät sovitaan yhdessä kurssin alkupäivinä. Peltolassa on joki, jossa voi käydä uimassa.
Rumolan ja Kotamäen ympäristössä on myös muutamia uimapaikkoja.
Pyykinpesu: Saat kurssin aikana opastusta pyykinpesuun käsin. Lakanat ja pyyhkeet pestään yhteisesti
pulsaattori-pesukoneella kahden viikon välein. Pyykinpesun välineet löytyvät Omavaraopistolta.
Siivoaminen: jokainen kurssilainen osallistuu oman majoituspaikkansa yhteiseen viikkosiivoukseen sekä
huolehtii majoitushuoneensa siisteydestä.
Lemmikkieläimet: Rumolaan voi tuoda lemmikkieläimiä. Lemmikkieläin on pidettävä kurssipäivän ajan
siellä, eli lemmikkejä ei saa tuoda opistoalueelle.
Tupakointi on sallittu vain sille osoitetuissa paikoissa. Päihteiden käyttö kaikissa opiston tiloissa on kielletty.

