
OMAVARAOPISTON KUULUMISIA 2017

Hei kaikki Omavara ry:n varsinaiset ja kannattajajäsenet! Omavara ry:n ensimmäiset 
puoli vuotta ovat olleet täynnä tapahtumia ja jäseniä meillä on tällä hetkellä n. 50 
henkilöä. Kiitos teille kaikille mukaan lähteneille!

Tässä aluksi kertausta vuoden 2017 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia vuodelle 
2018.

Omavara ry:n perustamiskokous pidettiin Rumon koululla kesätalkoiden päätteeksi 
heinäkuussa. Samassa tilaisuudessa pidettiin järjestäytymiskokous, jossa yhdistykselle 
valittiin hallitus ja toimihenkilöt. Puheenjohtajaksi valittiin Maria Dorff ja sihteeriksi 
Anna Yrjönen.

Seuraavassa kuussa yhdistykselle avattiin pankkitili ja jäsenten mukaan kutsuminen 
aloitettiin. Omavaraopistosta painettiin kirjapainossa ensimmäinen esite, jota jaettiin mm. 
25.8. Valtimon Syysmarkkinoilla, jossa opistoa oli edustamassa Lasse Nordlund ja Panu 
Lyytinen. Opiston nettisivut polkaistiin pystyyn Tere Vadénin johdolla. Opistoa 
edistettiin myös virallisten asioiden suhteen; saimme hankkeelle rakennusvalvojan ja 
olimme Valtimon kunnanjohdon kanssa yhteyksissä opistoasioissa.

Syyskuussa jatkoimme tapaamisella rakennusvalvojan kanssa, joka kävi alustavia 
neuvotteluja rakennustarkastajan kanssa. Pääsemme alustavasti rakentamaan ilman 
asemakaavoitusta, mikä tarkoittaa huomattavasti vähemmän byrokratiaa! Kävimme 
porukalla katsomassa purettavaksi tarjottua taloa Valtimon Pajukoskella, mutta 
päädyimme lopulta hylkäämään sen useista syistä. Aloitimme todenteolla jäsenhankinnan 
s-postilistalla ja sosiaalisessa mediassa.

Omavaraopistolle alkoi kertyä lahjoitustavaraa jo kesällä, olemme saaneet mm. 
poljettavan dreijan, patjoja, valtaisan määrän astioita, petivaatteita ja vanhoja upeita 
lasitölkkejä ja pulloja. Lisäksi on tullut joitain hienoja vanhoja työkalujen osia. Kaikista 
suurimman lahjoituksen on tehnyt nurmeslainen rakennusliike Mustonen, joka päätti 
lahjoittaa meille kaikki ”hylätyt” rakennustiilensä. Nämä tiilipakkaukset ovat saaneet 
vaurioita ja niissä on mahdollisesti sadevettä, minkä vuoksi rakennusliike ei voi enää 
käyttää niitä omissa hankkeissaan. Näitä tiiliä on Nurmeksessa useita kuorma-autolasteja, 
eli ryhdymme keväällä tai kesällä kuljettamaan niitä opiston paikalle. Jatkamme tavaran 
keräämistä, kiitos lahjoittajille!

Lokakuussa jatkoimme neuvotteluja tällä kertaa terveystarkastajan kanssa. Häneltäkin 
tuli alustava hyväksyntä hankkeellemme ja neuvottelut jatkuvat ensi vuoden puolella. 
Haimme Visiolta tukea opintotilaisuuden järjestämiseen ja tuki myönnettiin.

Talkoot ja opintotilaisuus pidettiin 27.10-2.11. Valtimon Kotamäellä, osallistujia oli n. 
27. Raivasimme n. 2 a kasvimaata, josta otettiin puut pois juurineen. Raivasimme 
väentuvan paikkaa, johon kasattiin kaadetut (n. 60) tukkia taapeliin. Iltaisin oli luentoja ja 
keskusteluja, alustajina mm. Antti Salminen, Tere Vadén, Marko Ulvila, Irja Porra ja 



Taina Peltonen. Kuvasimme hyvää videomateriaalia puiden kaatamisesta ja 
henkilöhaastatteluja myöhempää käyttöä varten. Talkoissa oli todella nostattava tunnelma 
ja työintoista porukkaa! Pakkasesta huolimatta osa nukkui ulkona kaminateltoissa.



Marraskuussa lähistöllä sijaitseva Rumolan tila (1,2 ha) tuli pakkohuutokaupattavaksi ja 
joukko omavaraopiston ystäviä osti sen 7 500 € hintaan. Rumolaa tarjottiin Omavara 
ry:lle ostettavaksi. Oston rahoittamiseksi käynnistettiin kuukauden kestävä 
joukkorahoituskampanja Mesenaatin kautta 21.11-21.12. Tavoitteena oli saada pääomaa 
ostoa varten ja parhaimmassa tapauksessa koko kauppasumma kokoon.

Joukkorahoituskampanja onnistui hienosti! Se tuotti kokonaisuudessaan 4690 €, josta 
Omavara ry sai 4221 €. Mesenaatti ottaa itselleen provisiota 10 % eli meidän 
tapauksessamme 469 €. Lahjoittajia kampanjaan kertyi 74 henkilöä. Suurkiitos kaikille 
kampanjaan osallistuneille! Rahasumma ei mahdollistanut koko maatilan lunastamista, 
mutta sillä saadaan ostettua kaikki tarvittavat rakennukset sekä runsaasti 
rakennusmateriaalia (mm. lautaa ja kattopeltiä).

Omavara ry vuokrasi Rumolan sen omistajaporukalta 30 € kuukausivuokralla joulukuusta 
alkaen ja etsii nyt tilalle vuokralaista. Ensisijainen toive on, että vuokralainen olisi jollain 
tavalla mukana opiston kehittämisessä.  
 

Kainuun opiston delegaatio kävi Lassen ja Marian luona vierailulla rehtori Helena 
Ahosen johdolla. Vierailun aikana he vahvistivat halunsa ottaa omavaraopisto osaksi 
Kainuun opistoa omana linjanaan ja alkaa rahoittaa sitä keväästä 2020 alkaen! Näin ollen 
omavaraopisto saa virallisen statuksen oppilaitoksena ja opiskelijat ovat oikeutettuja 



saamaan opintotukea. Jatkamme neuvotteluja Kainuun opiston kanssa tammi-
helmikuussa Mieslahdessa.

22.12. Tampereen Annikilla pidettiin omavaraopiston ystävien tapaaminen ja saunailta. 
Mukana oli kymmenkunta osallistujaa, keskusteluja ja maittavaa ruokailua. Katsoimme 
myös raakaversion omavaraopiston tulevasta esittelyvideosta, hienoa työtä!

Tulevaa toimintaa vuonna 2018

Pääsiäisen aikaan pidetään Omavara ry:n vuosikokous sekä talkoot 28.3-2.4. Rumolassa. 
Tervetuloa mukaan varsinaiset sekä kannattajajäsenet! Varsinaisilla jäsenillä on 
kokouksessa äänioikeus ja kannattajajäsenillä puheoikeus. Voit hakea varsinaista 
jäsenyyttä ennen kokousta hallitukselta jos olet kiinnostunut toimimisesta Omavara ry:n 
organisaatiossa. 
Toukokuun talkoot: puiden kuorinta, siirrettävien rakennusten merkitseminen ja 
purkutyön mahdollinen aloitus Rumolassa.
Heinäkuun talkoot: rakentamisen aloittaminen, rakennusten siirtäminen, kasvimaan 
raivaamisen jatkaminen Kotamäellä.
Lokakuun talkoot: raivaamisen jatkaminen ja rakentamisen jatkaminen Kotamäellä.

Ajantasaista tietoa talkoista ja muusta toiminnasta saat liittymällä Omavaraopiston 
sähköpostilistalle, liity alla olevan linkin kautta:
http://omavaraopisto.fi/mailman/listinfo/omavaraopisto_omavaraopisto.fi

Voit seurata omavaraopiston toimintaa myös Facebookissa:
https://www.facebook.com/omavaraopisto/

https://www.facebook.com/omavaraopisto/
http://omavaraopisto.fi/mailman/listinfo/omavaraopisto_omavaraopisto.fi


Kiitos ja hienoa yhteistyövuotta 2018! 

Terveisin Maria Dorff
Omavara ry:n puheenjohtaja


