
OMAVARAOPISTON KUULUMISIA 2018 osa I

Hei kaikki Omavara ry:n varsinaiset ja kannattajajäsenet! 

Tämän vuoden ensimmäinen puolisko on ollut jälleen tapahtumarikas. Jäseniäkin on 
kertynyt lisää pikkuhiljaa ilman sen suurempia kampanjoita, eli jäseniä meillä on tällä 
hetkellä n. 70 henkilöä. Kiitos kaikille uusille ja vanhoille jäsenille!

Tässä aluksi kertausta alkuvuoden 2018 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia 
loppuvuodelle.

Alkuvuodesta valmisteltiin rakennuslupa-asioita sekä tuen hakemista Leader-rahastolta. 
Kainuun opiston kanssa allekirjoitimme viiden vuoden mittaisen 
kumppanuussopimuksen, jossa Kainuun Opisto sitoutuu rahoittamaan omavaralinjaa 
mikäli opiskelijoita löytyy. Tämä oli erittäin merkittävä askel opiston kannalta! Opiston 
esittelytilaisuuksia järjestettiin talvella Jyväskylässä, Joensuussa ja Kajaanissa. 

Helmikuussa pidettiin yhdistyksen vuosikokous ja samalla pienet talkoot. Luminen talvi 
sai aikaan tuhoa Rumolassa: suuri traktorihalli romahti lumen painosta maahan aiheuttaen
valtavan työmaan meille. Lautaa, parruja ja kattopeltejä on sittemmin lumien sulattua 
raivattu siellä useaan otteeseen ja hommat jatkuvat vielä syksyllä.
 
Kevättalvella saimme rakennuslupa-asiat kuntoon ja Rumolassa järjestettiin 
pääsiäistalkoot noin 15 henkilön voimin. Rumolaa kunnostettiin ja kaivon tilannetta 
tutkittiin perinpohjin. Lunta kolattiin katoilta ja polttopuitakin tehtiin. Oli ihan mahtava 
sää ja muutamat suksiparit olivat kovassa käytössä upeilla hangilla Rumolan ympärillä!
Ilmari Räsäsen säätiöltä haettiin ja saatiin 1000 € apuraha Rumolan saattamiseksi 
käyttökuntoon, todella hienoa! 



Pääsiäistalkoilijoita

Keväällä hallintoporukkamme tehtaili Leader-hakemusta uuteen uskoon useampaankin 
kertaan, lopulta tuli valmista ja myönteinen päätös: 35 500 € rahoitusta sekä 
kehittämiseen että investointiin. Tämä mahdollistaa meille rakentamisen aloittamisen ja 
isojen talkoiden järjestämisen.

Omavarapiston kevättalkoot pidettiin 8.-27.5, joiden yhteydessä oli Vision 
opetuskokonaisuus. Visiolta haettiin tukea matkakorvauksiin ym. 800 €. Kotamäellä eli 
opistoalueella pidetyissä talkoissa oli noin 28 osallistujaa ja saatiin paljon aikaiseksi. 
Halkoliiteri saatiin alulle, samoin leirikeittiö. Polkuja merkittiin ja niiden raivaaminen 
aloitettiin. Kasvimaalle istutettiin perunaa kokeiluluonteisesti. Rumolassa alkoivat suuret 
lautatavaran puhdistus- ja lajitteluoperaatiot. 



Rumolan purkutyömaa

Kesällä löysimme ja ostimme Paltamosta väentuvan hirsirungon, joka purettiin ja 
siirrettiin isolla voimanponnistuksella kesätalkoiden aikana Kotamäkeen. 

Kesätalkoot pidettin 10.-19.7. Paahtavassa helteessä järjestetyt talkoot olivat olosuhteisiin
nähden aikaansaavat. Halkoliiteri kohosi kattokorkeuteen ja huussi-kompostirakennuksen
harjakaisia vietettiin talkoiden viimeisenä yönä. Suuri hirsilaani kasattiin uudelleen 
väentuvan tieltä pois ja paikalle tuotiin kymmenittäin kiviä perustuksia varten. Polkuja 
tehtiin ja kelloteltta otettiin käyttöön. Talkoissa eleltiin kokonaan Kotamäellä: 
leirikeittiössä valmistuivat maistuvat ruoat Heidin johdolla ja joka päivä lämpesi Lassen 
ja Marian tontilla oleva pikkusauna. Uimareissuja tehtiin varsin paljon: pyörät eivät 
riittäneet kaikille halukkaille lähtijöille. Osallistujia oli keskimäärin 28 ja suurehko 
talkoolaismäärä oli paikalla vielä talkoiden viimeisinäkin päivinä. 



Omavara ry sai palkattua palkkatuella pitkäaikaistyöttömän ajalle 15.8.2018-15.4.2019.

Leader-rahoituksen tuomia rahoja joudumme odottelemaan vielä syyskuun loppupuolelle;
päätökset venyivät kesälomien vuoksi ja väliaikaisrahoituspäätöstä joudutaan hakemaan 
Valtimon kunnanvaltuustolta, joka kokoontuu harvakseltaan vain neljä kertaa vuodessa. 
Siksipä kaikki jäsenmaksut ym. tuki on tullut todella tarpeeseen!

Pian alkaa väentuvan perustusten viimeistely ja hirsirungon kokoaminen. Tarkoituksena 
on saada tänä vuonna aikaiseksi väentuvan runko, huussi-kompostirakennus valmiiksi 
sekä halkoliiteri valmiiksi. 

Syystalkoot pidetään 4.-12.10.Tavoitteena on jatkaa keskeneräisiä rakennuksia, jatkaa 
kasvimaan raivaamista ja keskittyä viimetalvisten lumenkaatopuiden jalostamiseen joko 
rakennuspuuksi tai polttopuuksi. Rumolassa jatkuvat siivouspuuhat sekä ala-ladon katon 
purku. Tervetuloa mukaan! Majoittuminen on joko Lassen ja Marian luona, Rumolassa 
tai kaminateltoissa Kotamäellä. 

Kiitos ja hienoa loppuvuotta 2018! 

Terveisin Maria Dorff
Omavara ry:n puheenjohtaja


