
OMAVARAOPISTON KUULUMISIA   2019 osa I 

 

Hei kaikki Omavara ry:n varsinaiset ja kannattajajäsenet!  

 

Tämän vuoden ensimmäinen puolisko on ollut tapahtumarikas, joskin hiljaisempi kuin 

viime vuonna. Jäseniäkin on kertynyt lisää eli jäseniä meillä on tällä hetkellä n. 90 

henkilöä. Kiitos kaikille uusille ja vanhoille jäsenille! 

 

Tässä aluksi kertausta alkuvuoden 2019 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia 

loppuvuodelle. 

 

Alkuvuodesta järjestettiin useita yleisötilaisuuksia Omavaraopiston nimissä. Näitä 

tilaisuuksia järjestettiin mm. Tampereen Hirvitalolla, Kotkassa, Kuopiossa ja Helsingin 

Ylioppilasteatterilla. Osallistujia oli runsaasti, yhteensä n. 170  henkeä. Tilaisuudet 

herättivät paljon keskustelua ja kiinnostusta opistoa kohtaan. 

Omavaraopisto oli melko paljon mediassa kevättalvella. Yhtenä päätekijänä oli Poliittisen 

valokuvan festivaali Helsingissä maaliskuun alkupuolella. Kaapelitehtaalla 

Valokuvataiteen museolla oli Touko Hujasen valokuvanäyttely Lassen ja Marian 

elämästä sekä Omavaraopiston talkoista. Avajaiset pidettiin 7.3.,  ja paikalla oli satoja 

ihmisiä. Touko Hujanen voitti Vuoden Kuvajournalistikilpailun sarjallaan Metsäperhe. 

Hän esiintyi mm. Ylen Aamu-tv:ssä 19.3. kertoen samalla Omavaraopiston toiminnasta. 

Kymen Sanomat, Itä-Savo ja Etelä-Savo julkaisivat Lasse Nordlundia ja Omavaraopistoa 

käsittelevän lehtijutun.  

 

Tulevan kesän hirsikurssia valmisteltiin talvella ja sen kurssiesite valmistui helmikuussa. 

Kurssin aiheena on väentuvan hirsikehikon pystytys ja kurssin kesto on neljä viikkoa. 

Opettajana toimii hirsialan ammattilainen Hannes Hyvönen. Kurssi täyttyi ilman 

maksullista markkinointia muutamassa viikossa, hienoa! Kurssille otettiin 12 osallistujaa. 

 

Huhtikuussa pidettiin pääsiäistalkoot Rumolassa sekä sen yhteydessä oli yhdistyksen 

vuosikokous. Talkoiden pääaiheena oli ala-liiterin tyhjennys ja siivous katon purkamista 

varten. Talkoolaisia oli pieni porukka ja tunnelma oli mukava. Lunta oli vielä jäljellä, 

mutta se suli huimaa vauhtia talkoiden aikana. Liiteri saatiin siivottua ja polttopuita 

tehtiin tulevaa hirsikurssia varten. 



 
 

Halkoliiteri valmistui huhtikuun lopussa, kiitos asianosaisille talkoolaisille! Se on 

ensimmäinen valmis rakennus Kotamäellä. 

 

Toukuussa alkoi Omavaraopiston ensimmäinen kurssi Kainuun Opiston kanssa.  

Hirsikurssi alkoi Kainuun Opistolla teoriajaksolla 4.-5.5. Käytännönjakso alkoi 

Kotamäellä 6.-10.5. Kurssilla oli 12 osallistujaa. Kurssilla valmistuivat perustukset sekä 

alin korvaushirsikerta. Opettajana toimivat Hannes Hyvönen ja Lasse Nordlund. 

Kevättalkoot pidettiin Opistoalueella 11.-19.5. Huussin rakentaminen jatkui. Talvella 

huussirakennus oli päässyt kallistumaan joitain senttejä – se vedettiin köysillä oikeaan 

asentoon ja tuettiin vinotuilla. Kasvimaata kunnostettiin ja sinne istutettiin perunaa, 

mansikkaa ja muita kasveja. Polttopuuliiteri täytettiin puolilleen. Kelloteltta pystytettiin 

majoittumista varten ja mäenpäällä oleva kotakangas pystytettiin sammalenkuivausta 

varten. Osallistujia oli noin 20 henkeä. 17.5. järjestettiin ohjelmallinen illanvietto, jossa 

oli mm. gramofonimusiikkia, performansseja ja Ylioppilasteatterin lauluesitys. 

Karjalaisen ja Maailman Kuvalehden toimittajat ja valokuvaajat vierailivat opistolla ja 

Karjalaisessa julkaistiin iso reportaasi Omavaraopistosta toukokuun loppupuolella. 



 
 

Kesäkuussa Madventures Suomi- kuvausryhmä vieraili opistoalueella ja Lassen ja 

Marian luona pari päivää. Mukana olivat Riku Rantala ja Tuomas Milonoff 

kuvaustiiminsä kanssa. Ohjelmanteko oli yllättävän hauskaa! Viihteen ohella 

Madventures Suomi tarjoaa myös painavaa sisältöä. Ohjelma tulee televisioon vuonna 

2020.  

Hirsikurssin toisella jaksolla korvataan toinen varvi korvaushirsillä. Kolmas varvi 

saadaan lähes valmiiksi ja seuraavia hirsiä aloitettiin jo paikkaamaan. Aikataulussa ei 

pystytty pysymään, sillä hirsikehikko osoittautui vaikeasti lahoksi. Laho ei näy ulospäin, 

mutta varaukset ovat sisältä lahot. Vauriot olivat pahimmat alhaalla, ja toiveissa on että 

seuraavalla jaksolla päästään lahovaurion ohi. 

Valtimon puukoululla avattiin Touko Hujasen valokuvanäyttely 27.6. Paikalla olivat 

Touko Hujanen, Lasse Nordlund ja Maria Dorff. 

Opistoalueen keittiöksi pystytettiin kotakangas. Polkupyörävajan kohdalle aloitettiin 

pohjatyöt, eli pohjaa täytettiin risuilla ja hiekalla.  



 
 

Heinäkuussa Rumolassa järjestettiin kesätalkoot, osallistujia oli noin 10 henkilöä. 

Traktoritallin romahduksen aiheuttama kaaos saatiin siivottua loppuun. Laudoista 

vedettiin nauloja ja laudat taapeloitiin riiheen. Hallin lattiarakenteetkin saatiin purettua 

pois, samoin viimeiset pystyssä olleet seinät. Lantakasat kärrättiin tulevalle kasvimaalle 

altaan viereen, kasat vielä katettiin muovimatolla odottamaan ensi vuoden vilejlykautta. 

Viljelyalaa saatiin n. 1,5 aaria. Kaivon viereen perustettiin yrttimaa kattamalla pinta-alaa 

niittojätteellä sekä lannoittamalla karjanlannalla. Siilosta siivottiin muovit pois ja 

metsästä kerättiin kymmeniä metrejä piikkilankaa. Jätettä vietiin kierrätyspisteelle useita 

peräkärrykuormia. Yksi peräkärryllinen autonrenkaita vietiin myös kierrätykseen. Toinen 

aittahuone siivottiin käyttökuntoon ja sen sisäkatto korjattiin. Hallin saranat korjattiin. 

Pikkutalkoot pidettiin myös Kotamäellä. Niissä tehtiin lähinnä polttopuita ja opistoalueen 

halkoliiteri alkaa näin ollen jo täyttyä. 

Huussi-kompostirakennuksen rakentaminen jatkui. Takalaudoitus saatiin valmiiksi. 

Huussiin tehtiin ovet, toinen etuosa tuli valmiiksi.  

 

Alkuvuonna 2019 Omavara ry on työllistänyt useita pitkäaikaistyöttömiä 100 % 

palkkatuella. He ovat työskennelleet mm. talkoiden järjestämisessä, muonituksessa, 

rakentamisessa ja polttopuiden teossa.  

 

Omavara ry on saanut jälleen tänäkin vuonna lahjoituksia. Lahjoituksena on tullut mm. 

rakennusmateriaaleja, rännejä, telttoja, ruuvipenkki, työkaluja yms. Kiitos kaikille 

lahjoittajille! 

 

Hirsikurssi jatkuu elo- ja syyskuussa. On epävarmaa saadaanko väentupa rakennettua 

kattoon asti tänä vuonna, joten alkusyksyllä päätämme haemmeko Leader-hankkeelle 

vielä vuoden jatkoaikaa. Huussi-kompostirakennus saataneen valmiiksi alkusyksystä. 

Olemme käynnistäneet rakentamisen opettajan haun ensi kesää varten ja odottelemme 

hakemuksia 1.10. saakka. Ensi kesän kurssin suunnittelutyö alkaa myös syksyllä 



 

Syystalkoot pidetään 4.-11.10. Kotamäellä. Ohjelmassa on kasvimaan raivaamista, 

polttopuiden tekemistä sekä mahdollisesti maakellarin kaivamista. Tervetuloa mukaan! 

Majoittuminen on joko Lassen ja Marian luona, Rumolassa tai kaminateltoissa 

Kotamäellä. Omavara ry tarjoaa ruoat ja vastuutehtävissä olijoille matkakulut.  

 

Kiitos ja hienoa loppuvuotta 2019!  

 

Terveisin Maria Dorff 

Omavara ry:n puheenjohtaja 

 

 

 

 


