
OMAVARAOPISTON KUULUMISIA   2019 osa II 

 

Hei kaikki Omavara ry:n varsinaiset ja kannattajajäsenet!  

 

Tämän vuoden toinen puolisko on ollut edelleen tapahtumarikas, on rakennettu ja suunniteltu 

tulevaa. Kiitos kaikille uusille ja vanhoille jäsenille toiminnan mahdollistamisesta! 

 

Hirsikurssi jatkui elokuun puolivälissä kolmannella osiolla. Haasteellinen kehikko työllisti 

opiskelijoita paikkaamisen ja korvaamisen merkeissä. Hirsikehikkoa saatiin kuitenkin eteenpäin 

muutama varvi. Kurssilaiset vierailivat paikallisessa kotimuseossa Roukkajassa sekä erään 

kurssilaisen luona Sotkamossa.  

 

 
Hirsien sommittelua Väentuvan kehikolla.  

 

Huussia jatkettiin talkoovoimin ja se tuli lähes valmiiksi, lähinnä vain väliseinä jäi puuttumaan. 

Kelloteltassa oli yöpymässä muutamia ryhmiä viimetalvisen mesenaatti-kampanjan puitteissa. 

Media oli kiinnostunut Omavaraopiston tapahtumista, mm. Yle Radio Pohjois-Karjala teki 

puhelinhaastattelun elokuun puolivälissä kysellen Maria Dorffilta Omavaraopiston kuulumisia.. 

Kainuun Sanomat teki myös elokuussa lehtijutun, jonka keskiössä oli hirsikurssin järjestäminen. 

Lisäksi ET Terveys- aikauslehdessä oli kainalojuttu Omavaraopistosta 

. 

Syyskuussa oli hirsikurssin viimeinen osio 4.-8.9. Hirsikurssi saatiin päätökseen ja hirsikehikko on 

nyt neljän varvin korkuinen. Kurssilla vierailtiin myös Murtovaaran talomuseolla. Vierailu oli 

inspiroiva käsinveistettyine rakennuksineen. Kurssi oli kokonaisuutena onnistunut vaikka 



rakennukseen liittyviä tavoitteita ei saavutettukaan. Hyvä yhteishenki sekä opetuksen ulkopuolinen 

aika koettiin myös merkityksellisiksi tekijöiksi. Haasteellinen kehikko oli opettavainen ja kaikki 

kurssilaiset kehittyivät taidoissaan. Hannes Hyvösen opetustyylistä pidettiin paljon.  

 

Hirsikurssilaiset vierailivat Murtovaaran Talomuseolla Valtimolla, jossa tämä upea 450-vuotias 

karsikkopetäjä yhä edelleen kasvaa. 



 
Hirsikurssilaiset Taina ja Sara kurssin viimeisenä päivänä viimeistelemässä paikkausta. 

 

Koko syyskuun ajan Omavaraopistolla oli kaksi talkoolaista majoittumassa kelloteltassa. He 

nostivat perunaa ja auttoivat yleisissä töissä. Opistoalueen kasvimaalta nousi erittäin hyvä 

perunasato. Koeviljelyssä oli myös porkkanaa, hernettä ja lanttua. Lisäksi kasvimaalle istutettiin 

lahjoituksena saatuja raparperiä ja herukkapensaita. Kelloteltta purettiin sään kylmenemisen ja 

lumisateen vuoksi jo ennen syystalkoita.  

 

Leader-hankkeessa edettiin toiseen maksatukseen ja Omavara ry pystyi hyväksytyn suorituksen 

jälkeen maksamaan Valtimon kunnalta otettua lainaa pois 9000 €.  

 

Lokakuussa järjestettiin jo kolmannen kerran Syystalkoot 4.-11.10. Osallistujia oli n. 15 henkilöä. 

Syystalkoissa tehtiin lumenkaadoista polttopuita, laajennettiin kasvimaata raivaamalla, korjattiin 

satoa ja raivattiin pajukkoa kasvimaan vierestä. Avoimien ovien päivää vietettiin 7.10. ja siihen 

osallistui n. 30 vierailijaa. Kekriä vietettiin 10.10. noin 20 talkoolaisen voimin. Talkoot olivat 

onnistuneet ja aikaansaavat. Ylä-Karjala kävi tekemässä talkoista lehtijutun. Opistoalueelle 

istutettiin lahjoituksena saatuja tyrnin taimia sekä muita pensaita. Rumolassa laitettiin paikat 

talvikuntoon ja vesihana suljettiin talveksi. 

 



Omavaraopiston kasvimaata laajennettiin tuttuun tapaan raivaamalla. 

 

Syksyllä näytti jo ilmeiseltä, ettei hirsikehikkoa saada pystyyn tämän vuoden aikana. Omavara ry 

haki jatkoajan pidentämistä Leader-hankkeelle ja sieltä saatiin myönteinen päätös. Hirsikehikon 

valmistumiseen on aikaa siis vuoden 2020 loppuun asti. Näin olen huussi-kompostirakennustakaan 

ei tarvinnut kiirehtiä loppuun, vaan se jää  keväälle 2020 viimeisteltäväksi. 

Nurmeksen ammattikoulun Riverian kestävän kehityksen kurssilaiset vierailivat Omavaraopistolla 

sekä 24.10. että 18.11. Kävijöitä oli n. 30 henkilöä sekä kaksi opettajaa. 

 

Marraskuussa käynnistyivät Omavaraopiston suunnittelutyöt todenteolla. Helena Ahonen vieraili 

Valtimolla yhdessä Hengellisen kuukausilehden toimittajan kanssa, joka tuli tekemään juttua 

Omavaraopistosta. Juttu ilmestyy ensi vuoden puolella. 

Rakennuskurssin opettajaa etsittiin netin sekä työvoimatoimiston kautta ja lisäksi soittamalla 

rakentajille. Tästä poiki yksi työhaastattelu sekä muutamia työhakemuksia, mutta rakennusopettajaa 

emme saaneet. Palkkatuettujen rakennusapulaisten kohdalla kävi parempi onni. Facebook-

ilmoittelun perusteella saimme useita yhteydenottoja, joista kaksi johti alustavan sopimuksen 

tekoon koskien ensi kesäkautta.    

 

Kiitos kaikille lahjoittajille! Syksyllä olemme saaneet lahjoituksena mm. pellavalankoja ja –kuitua, 

puisia huonekaluja, työkaluja, työkenkiä ja talkoisiin mm. runsaasti omenoita. Valtimon S-market 

on jatkanut poistoruokien lahjoittamista kaikkiin Omavaraopiston talkoisiin. Liperiläinen 

PikkuNuppu on lahjoittanut Omavaraopiston talkoisiin isoja määriä II-laatuisia luomujuureksia, 

hyvin ovat maistuneet!  

 

Merkittävä lahjoittaja on Kustantamo Kirjokansi Joensuusta, joka vuoden alusta tarjoutui 

lahjoittamaan Omavaraopistolle 1 € jokaisesta myymästään kirjasta. Näin ollen Kirjokannen 

lahjoituksilla on pystytty rahoittamaan mm. syystalkoiden ruoat, sillä Leader-rahat talkooruokien 

suhteen on käytetty loppuun. Kiitos yhteistyöstä! Myös muita rahalahjoituksia on tullut, sekä 

yksityisiltä että yhteisöiltä. Tänä vuonna olemme olleet säästölinjalla, eikä rahaa ole käytetty 

peruskuluja enempää, mutta ensi vuonna väentupaa varten tullaan todennäköisesti tarvitsemaan 

rahallista panostusta. Kiitos kaikille tukijoille tälläkin saralla! 



 

 

Yhteistyö Kainuun Opiston kanssa on ollut tänäkin vuonna kannustavaa ja ravitsevaa. Olemme 

vierailleet toistemme luona puolin ja toisin suunnittelutyön merkeissä ja hirsikurssin teoriajakso 

pidettiin Kainuun Opistolla toukokuun alussa. Kiitos Kainuun Opistolle! 

 

Juuri ennen tämän kirjeen lähettämistä varmistui, että saamme ensi kesän rakentamiskurssille 

toiseksi opettajaksi Halla Savisaaren! Hän on rakennusrestauroija ja arkkitehtiopiskelija,  Pitkään 

näytti jo siltä, ettei toista opettajaa Hannes Hyvösen lisäksi saada, eli tämä oli todella hyvä uutinen!  

 

Ensi kesän kurssin puitteissa olisi tarkoitus rakentaa keittiökatos sekä mahdollisesti maakellari 

Savisaaren ohjauksessa. Hannes Hyvösen opetusviikoilla veistetään saunaa 

uudisrakentamiskohteena. Saunan ohessa jatkuu väentuvan pystytys. Kurssi tapahtuu aikavälillä 

6.6.-28.8.2020, sisältäen joitain viikkoja lomaa sekä pidennettyjä viikonloppuja.  

 

Ensi vuoden tapahtumista on tiedossa jo ainakin seuraavaa: Pääsiäistalkoot Omavara ry:n jäsenille 

pidetään Rumolassa 10.-13.4. Samassa yhteydessä järjestetän mahdollisesti talkoot myös Kohtuus 

Vaarassa- porukalle, riippuen väkimäärästä ja ajankohdan sopivuudesta. Pääsiäistalkoissa pidetään 

myös yhdistyksen vuosikokous, tervetuloa mukaan! Sisämajoitukseen mahtuu n. 15 henkilöä. 

Talkoiden pääaiheena on alaliiterin katon purkaminen väentuvan kattoa varten.  

 

Kevättalkoot opistoalueella järjestetään 15.-22.5. Näissä talkoissa tehdään kasvimaatöitä, 

polttopuita sekä mahdollisesti raivataan polkua metsässä olevalle lähteelle. Suruksemme aiemmissa 

Omavaraopiston talkoissakin  käytössä ollut lähde kuivui viime kesänä eikä ollut elpynyt vielä 

syksylläkään. Lähistöllä tehtiin tänä vuonna raskaita suo-ojituksia, joilla saattaa olla osuutta asiaan 

kuivan kesän lisäksi. Rakentamisen saralla mahdollisia talkookohteita ovat maakellarin kaivaminen, 

väentuvan kokoaminen sekä saunan perustusten valmistelu. Tärkeät talkoot kyseessä siis, tervetuloa 

mukaan joukkoon! 

 

Näiden talkoiden lisäksi on mahdollisesti kesätalkoot Rumolassa sekä lokakuiset syystalkoot. 

Väentupaa talkoillaan myös eteenpäin syksyllä, riippuen siitä miten pitkälle se on edennyt kesän 

aikana.  

Omavaraopiston sähköpostilistalla saat ajantasaista tietoa tulevista tapahtumista! 

 

Hyvää loppuvuotta 2019 sekä antoisaa Uutta Vuotta 2020! 

 

Terveisin Maria Dorff 

Omavara ry:n puheenjohtaja 

 

   

 

 
 

 


