
OMAVARAOPISTON KUULUMISIA 2018 osa II 

 

Hei kaikki Omavara ry:n varsinaiset ja kannattajajäsenet!  

 

Tämän vuoden toinen puolisko on sujunut talkoilun ja rakentelun merkeissä.  

Tässä aluksi kertausta loppuvuoden 2018 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia ensi 

vuodelle. 

 

Elokuussa saimme viimein Ely-keskuksen myönteisen päätöksen koskien Leader-

rahoitusta (35.500 €). Pääsimme näin ollen aloittamaan laina-neuvottelut kunnan kanssa. 

Byrokratian viiveistä johtuen saimme lopullisesti hankerahat käyttöömme vasta lokakuun 

lopussa! Kiitos jäsenille, jotka antoivat sitä ennen yhdistyksellemme väliaikaista lainaa 

kiireellisten laskujen ja palkkojen maksamista varten!  

 

Elokuussa päästiin aloittamaan myös väentuvan perustuksia. Pikkutalkoita pidettiin 

väentuvan osalta useita elo- ja syyskuun aikana. Perustusten lisäksi talkoissa veistettiin 

korvaushirsiä alimmaksi hirsikerraksi. Hirsiä jouduttiin myös paikkaamaan. Paltamossa 

hirsikehikon purkupaikalla odottivat myös sovittua suuremmat siivoustyöt: lopulta 

jouduimme purkamaan ja kuljettamaan pois kaikki tiilet ja betoniperustukset, mikä oli 

varsin suuri urakka. 

 

Lokakuussa pidettiin syystalkoot 4.-14.10. Tällä kertaa sää oli lauha vaikka luntakin 

tosiaan saatiin myös! Talkoissa oli noin 20 osallistujaa koko talkoiden ajan. 

Huussirakennuksen kattorakenteet valmistuivat ja toinen lape saatiin katettua. 

Halkoliiterin kurkihirsi nostettiin paikoilleen ja kattorakenteiden teko alkoi. Väentuvan 

hirsirunko päätettiin pakata neljään taapeliin odottamaan ensi kevättä, sillä sen 

pystytysmahdollisuudet eivät näyttäneet realistisilta. Kasvimaan pinta-ala saatiin 

kaksinkertaistettua raivaamisella. Metsästä korjattiin lumenkaatoja sekä rakennuspuuksi 

että polttopuuksi. Rumolassa jatkuivat purku- ja siivoustyöt. Rumolaan saatiin asennettua 

puuhella, mikä lisäsi Rumolan käyttömukavuutta huomattavasti! 



 
Syystalkoiden kahvihetki 

 

Opistoalueella järjestettiin talkoiden aikana Avoimet ovet –tapahtuma, jossa kävi noin 40 

vierailijaa Valtimolta ja Nurmeksesta. Seuraavalla viikolla Kuntalaisten talossa 

järjestetyssä infotilaisuudessa kävi vain kaksi osallistujaa. Kainuun Opiston rehtori 

Helena Ahonen oli mukana infotilaisuuden pitämisessä. Ylä-Karjala teki lehtijutun 

opistohankkeesta. 



 
Paikallisia tutustumassa opistoalueeseen ja kellotelttaan 

 

Omavara ry teki toisen palkkatukityösopimuksen ajalle 15.10.2018-14.4.2019.  

 

Lokakuussa järjestettiin Mesenaatin kautta toinen joukkorahoituskampanja kattamaan 

ensi vuoden rakennuskuluja. Kampanjalla saatiin kerättyä 2700 €, mikä on iso apu ensi 

vuoden budjettiin, vaikkei tavoitteisiin ihan yllettykään. Lahjoittajia oli yhteensä n. 50 

henkilöä, suurkiitos kaikille osallistuneille!  

 



 

Alkutalvesta saimme tehtyä Leaderiin ensimmäisen maksatuksen, mikä tarkoittaa sitä, 

että pystymme maksamaan lainaa pois sitä mukaa kun Ely-keskus hyväksyy kulumme. 

Leader-hankkeelle haettiin ja saatiin lisäaikaa yksi vuosi, eli hanke jatkuu vuoden 2019 

loppuun. Myös Koneen Säätiölle tehtiin apurahahakemus, mutta sieltä tuli valitettavasti 

kielteinen päätös. 

  

Huussi-kompostirakennuksen katto valmistui marraskuussa! Koppien rakentaminen ja 

ulkolaudoitus jäävät ensi keväälle. Halkoliiteriin saatiin peltikatto toiselle sivulle, lumen 

sataminen keskeytti kattotyöt tältä vuodelta ja hommat jatkuvat ensi keväänä. 

Rumolassa jatkui vielä maassa olevien lautojen nostelu suojaan ja alaliiterin katto saatiin 

tuettua.  

 
Huussi-kompostirakennuksen katto on valmistunut 

 

Aikataulu- ja opetussuunnitelmaa koskevat neuvottelut aloitetaan 10.12. Kainuun 

Opistolla. Suunnittelutyö jatkuu talven aikana, sillä opiston aloittaminen alkaa jo 

häämöttää 1,5 vuoden päässä!  

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että rakennustyöt eivät edenneet suunnitelmien mukaan, 

vaan asiat tapahtuivat hitaammin. Tämä ei lienee yllätys, sillä näinhän ne rakennusasiat 

yleensä menevät! Talkoovoimin ja pienellä hankerahoituspalkalla uurastaminen ei tuota 

nopeasti näkyvää tulosta. Väentuvan hirsikehikon paljastuttua vääntyneeksi työt 

hidastuivat entisestään. Onneksi saamme tähän ongelmaan ammattilaisapua ensi keväänä, 



jonka jälkeen toivon mukaan kehikon kohoaminen alkaa tapahtua vauhdikkaammin. Ensi 

kesän tärkein ja lähes ainoa rakennusprojekti onkin väentupa ja sen saaminen katon alle. 

Muita projekteja on maakellarin kaivaminen pohjoisrinteelle sekä mahdollisesti 

keittiökatoksen aloittaminen. Ammattilaisosaamista rakentamisasioissa kaivataankin 

kipeästi!  

 

Ensi kesänä on luvassa Kainuun Opiston puitteissa tapahtuva Hirsikehikon 

kokoamiskurssi, kolmet talkoot touko-, heinä- ja lokakuussa. Pääsiäisenä on Rumolassa 

Omavara ry:n vuosikokous ja pikkutalkoot. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

Omavaraopiston esittelytilaisuuksia pidetään alkuvuonna ainakin kolme, tässä  sovitut 

tilaisuudet: 

-Tampere 5.1. Hirvitalolla klo 16-17  

-Kotka 5.3. 

-Helsinki 6.3.(Ylioppilasteatteri) 

 

Kiitos ja rauhallista loppuvuotta 2018! Toiveikasta Uutta Vuotta 2019! 

 

Terveisin Maria Dorff 

Omavara ry:n puheenjohtaja 

 


