
Asuminen: 

1) Peltola (os. Rasimäentie 791, 75790 Rumo-Rasimäki) 

 

Yhteismajoitus Peltola-nimisellä tilalla 2 km päässä Kotamäestä (jossa Omavaraopisto sijaitsee). 

Talossa on 4 mh ja keittiö. Huoneissa on 2 majoittujaa osallistumismäärästä riippuen. Ulkona voi 

majoittua myös ulkorakennuksessa tai omassa teltassa. 

 

Peltolassa on sähköt. Pihapiirissä on huussi ja kertalämmitteinen ulkosauna. Talossa ei ole 

juoksevaa vettä, vaan pihalla on kaivo.   

 

Peltolan puutarha 

Peltolan jokipellolla sijaitsee savipitoinen kasvimaa, jota alettiin raivata keväällä 2021. Raivaaminen 

jatkuu edelleen vuonna 2023. Kasvimaalla viljeltiin onnistuneesti mm. perunaa, valkosipulia ja 

sipulia. Jokipellolla sijaitsee opiston yhteinen kasvimaa sekä Peltolassa majoittuvien opiskelijoiden 

omia kasvimaita. Projektina on saada kasvimaa vuosi vuodelta parempaan kuntoon mm. 

kateviljelyllä ja eloperäisen aineksen avulla. Savinen maaperä kestää hyvin kuivuutta, mutta sitäkin 

on hyvä kastella pitkinä sateettomina ja kuumina jaksoina. Kasteluveden saa otettua läheisestä 

joesta. Vuonna 2022 raivattiin Peltolan pihapiiriin uusi kasvimaa opiskelijoiden omia kasvimaita 

varten. Maaperä on vähemmän savista ja viljelystä saatiin hyviä kokemuksia. Tämän alan 

laajentamista jatketaan myös vuonna 2023. Peltolan pihapiirissä on nuoria omenapuita, 

marjapensaita sekä pieni mansikkamaa. 

 

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, 75790 Rumo) 

 
 

Yhteismajoitus Rumola-nimisellä tilalla 5 km päässä Kotamäestä (jossa Omavaraopisto sijaitsee). 

Talossa on 1 mh ja keittiö. Huoneissa on kaksi majoittujaa osallistumismäärästä riippuen. Ulkona on 

myös aittahuoneita ja mahdollisuus nukkua myös teltassa. Lemmikkien pito Rumolassa on sallittua. 

Pihalla on koirankoppi sekä verkolla aidattu alue. 

 

Rumolassa on aurinkopaneeleilla toimiva akkukäyttöinen sähköjärjestelmä, joka pyörittää lähinnä 

valaistusta. Akusta pystyy myös lataamaan adapterilla esim. puhelinta. (Adapteri löytyy Rumolasta) 

Kotamäellä tai Peltolassa on mahdollisuus ladata päivän aikana puhelimia ja läppäreitä. 

 

Piharakennuksessa on ulkowc.  Päärakennuksen siivessä sijaitsee sauna. Pihassa on oma kaivo. 

Rumolassa on vuonna 2021 rakennettu maakellari. 

 

Paikka sopii enemmän omaa rauhaa kaipaaville sekä laaja-alaisesta viljelystä kiinnostuneille. 

 

Rumolan puutarha: 

Rumolassa sijaitsee Omavaraopiston hedelmällisin puutarhamaa. Siellä sijaitsee sekä opiston 

yhteiskasvimaa, että Rumolassa majoittuvien omat kasvimaat. Rumolassa on mahdollisuus viljellä 

laajamittaisesti ja tuottoisasti. Helposti kuivuva kasvimaa vaatii paljon kastelua kuivina aikoina. 

Kasteluvesi saadaan kasvimaan keskellä sijaitsevasta altaasta. Rumolassa on myös oma 

mansikkamaa. 

 
 

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. 

  

3) Repokangas (os. Murtomäentie 1277, 75790 Rumo-Rasimäki) 

 

 
 

Yhteismajoitus Repokangas-nimisellä tilalla 1,5 km päässä Kotamäestä (jossa Omavaraopisto 

sijaitsee). Talossa on 2 mh ja keittiö. Huoneissa on kaksi majoittujaa osallistumismäärästä riippuen. 

Ulkona on myös mahdollisuus nukkua teltassa koivikon keskellä. 

 

Repokankaalla on päärakennuksen lisäksi useita ulkorakennuksia. Repokankaalla on verkkosähköt.  

Piharakennuksessa on ulkowc.  Aitan siivessä sijaitsee sauna.  Juomavesi haetaan läheisestä 

lähteestä tai Peltolan kaivosta (800 m päästä). Talousvesi otetaan sadevesitynnyreistä ja kuivina 

aikoina joesta. Repokankaalla ei ole kellaria, kylmäsäilytyksenä toimii syvä maakuoppa.  

 

Repokankaan puutarha: 

Repokankaalla sijaitsee pieni kasvimaa, jota laajennetaan vuonna 2023. Siellä sijaitsee sekä 

opiskeijoiden omat että opiston yhteinen kasvimaa. Pihapiirissä on myös vanhoja herukkapensaita 

sekä mm. pieniä kirsikkapuita. Kasvimaa on hedelmällinen ja mahdollistaa laaja-alaisen viljelyn. 

Kasteluvesi saadaan sadevesitynnyreistä sekä joesta.  

 

Muuta Repokankaasta: Omavara ry osti Repokankaan tilan tammikuussa 2021. Tila oli ollut 

kymmeniä vuosia autiona ja kunnostustyöt aloitettiin  keväällä 2021. Päärakennusta ja 

piharakennuksia on onnistuttu  kohentamaan alustavasti. Remontti on kesken ja paljon on 

tekemättä. Näissä puitteissa olemme pyrkimään saamaan Repokankaasta mahdollisimman 

viihtyisän ja toimivan kurssia ajatellen. Repokankaan tonttiin kuuluu 7 ha maata ja kilometri 

jokirantaa, jossa uimamahdollisuus.  

*** 

 

Yleistä 

Liikkuminen asuin- ja opetuspaikkojen välissä tapahtuu polkupyörillä. Voit tuoda kurssille oman pyöräsi. 

Omavaraopistolla on myös joukko peruspyöriä, joista voit saada käyttöösi yhden.   



Voit viettää sekä viikonloput että lomaviikot majoituskohteessasi. Tällöin ei ole järjestettyä ruokailua eikä 

muuta ohjelmaa. Ruokatarpeita saat kuitenkin Omavaraopistolta. 

Peseytyminen: Sauna lämmitetään kerran viikossa yhdessä paikassa, saunanlämmitysvuorot sovitaan 

kurssilaisten kesken. Saunapäivät sovitaan yhdessä kurssin alkupäivinä. Peltolassa ja Repokankaalla 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 kolmen viikon välein. Pyykinpesun välineet löytyvät Omavaraopistolta. 

Siivoaminen: jokainen kurssilainen osallistuu oman majoituspaikkansa yhteiseen viikkosiivoukseen sekä 

huolehtii majoitushuoneensa siisteydestä.  

Lemmikkieläimet:  Ainoastaan 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. 

Mikäli sinulla on kysyttävää ota yhteyttä Mariaan (p. 0443736277). 

 


