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Hei kaikki Omavara ry:n varsinaiset ja kannattajajäsenet!  

 

Tämän vuoden ensimmäistä puoliskoa on leimannut koko Suomea ja muutakin maailmaa koetellut 

koronavirus. Kahdet talkoot jouduttiin perumaan huhti- ja toukokuussa sekä kesälle sijoittuvaa 

rakentamiskurssiakin jouduttiin siirtämään kuukaudella eteenpäin. Julkinen liikenne lakkasi 

kokonaan Valtimolla kahdeksi kuukaudeksi, kesäkuussa vuoroja tuli takaisin yksi sekä Kajaanin 

että Joensuun suuntaan. Toisaalta arkinen elämä ei juurikaan muuttunut ja toukokuusta lähtien 

apunamme on ahertanut muutama talkoolainen, jotka omalta osaltaan ovat lievittäneet isojen 

talkoiden peruuntumisen jättämää työvajetta. Kuntaliitoksen myötä Valtimon kunta lakkautui 

vuoden vaihteessa ja sulautui Nurmekseen. Näin ollen Omavaraopistokin sijaitsee nykyisin 

Nurmeksessa! Jäseniä on kertynyt lisää eli jäseniä meillä on tällä hetkellä n. 95 henkilöä. Kiitos 

kaikille uusille ja vanhoille jäsenille!  

Tässä aluksi kertausta alkuvuoden 2020 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia loppuvuodelle. 

 

Alkuvuonna Kainuun Opiston kanssa suunniteltiin tulevan kesän rakentamiskurssia. Kurssista 

laadittiin budjetti, mainokset sekä suunniteltiin sen sisältö. 

Nurmeksen kaupungilta anottiin vuoden lisäaikaa maaliskuussa erääntyvän Leader-hankelainan 

maksamiseen ja se myös saatiin.  

Pohjois-Karjalan Osuuspankilta haettiin 400 € suuruista apurahaa nuoren palkkaamiseen kesätöihin 

kahdeksi viikoksi, ja se myös saatiin. Apurahalla voitiin palkata 15-17 –vuotias nuori puutarha-

apulaiseksi kesäkuussa. Hakuajan koittaessa hakijoita oli vain yksi, mutta hän oli varmaankin paras 

mahdollinen!  

Maaliskuussa Omavara ry osti Peltola-nimisen kiinteistön 2 km päässä opistoalueesta 22 000 

eurolla. Osto mahdollistui 24 lainanantajan kautta. Kaikki lainanantajat ovat joko varsinaisia tai 

kannattajajäseniä, suurkiitos heille kaikille! Lainan takaisinmaksuajaksi sovittiin 10 vuotta. 

Peltolaan solmittiin uusi sähkösopimus ja taloon otettiin palovakuutus. Peltolassa on neljä 

makuuhuonetta ja yhteinen tupakeittiö, pinta-alaa yhteensä 140 m2. 



 

Huhtikuussa alettiin rakentaa Peltolaan huussia. Ostaessa talossa sijaitsi sisävessa, joka pakkasesta 

haljenneena purettiin pois samantien. Peltolaan majoittui myös ensimmäinen asukas! 

Peltolaa siivottiin ja sisustettiin, ja kaikki neljä majoitushuonetta saatiin viihtyisään kuntoon. Kiitos 

kaikille lahjoittajille – Peltolan kaikki huonekalut, matot ja astiat on saatu lahjoituksena! 

Majoitushuoneissa on tilaa kahdeksalle majoittujalle. Kaikkia uuneja kokeiltiin ja ne osoittautuivat 

toimiviksi yläkerran hellaa lukuunottamatta, jossa ilmeni veto-ongelmia. 

 

Rumolassa aloitettiin navetan huonossa kunnossa olevan katon purkaminen ja lasivillan sekä muun 

purkujätteen kuljettaminen jäteasemalle. Rumolassa aloitettiin myös talon ikkunoiden 

kunnostaminen sekä siiven sisäseiniä maalattiin. 

Huhtikuussa järjestettiin Omavara ry:n virallinen vuosikokous, joka pidettiin tänä vuonna 

etäkokouksena. Kokoukseen osallistui 12 henkilöä. Hallitukseen valittiin Anna Yrjönen, Hanna 

Keränen, Kaarina Peltonen, Heidi Tolvanen,  Antti Salminen ja Maria Dorff. Maria Dorff jatkoi 

hallituksen puheenjohtajana. 

Kainuun Opisto vahvisti rakentamiskurssin järjestämisen huolimatta hieman alakanttiin jääneestä 

osallistujamäärästä. Ilmoittautumisaikaa kurssille jatkettiin toukokuun loppuun. 



Huhtikuussa lähetettiin neloselta myös viime kesänä kuvattu Madventures-Suomen jakso. 

Omavaraopistoa ja Lassen ja Marian perhettä käsitellyt puolikas jakso keskittyi pitkälti huussin 

ympärille, tosin muutakin sivuttiin!  

11.-15.5. Tehtiin väentuvan rakennustyömaalla iso harppaus eteenpäin! Kiitos siitä Hongoksen 

työporukalle, jota vahvistettiin Omavaraopiston työntekijöillä. Viidessä päivässä kehikko nousi 

viimeistä hirttä myöten kokoon. Pohjalla oli viimekesäisen hirsikurssin tekemät neljä alinta varvia, 

jotka oli suurella työllä paikattu tai vaihdettu kokonaan uusiin. Jotta työ eteni nyt nopeasti, teimme 

sellaisen ratkaisun, että väentupa tilkitään jälkeenpäin. Se on työtä, jota voidaan toteuttaa 

talkooporukalla, kun nyt vaativin vaihe on tehty ammattilaisvoimin. Kehikko osoittautui 

keskiosiltaan hyväkuntoiseksi. Neljästä ylimmästä hirrestä kolme jouduttiin uusimaan 

lahovaurioiden vuoksi, eli varsin vähällä selvittiin viimekesäiseen lahovaurioviidakkoon verrattuna. 

Työmaalla on hyvä tunnelma (paitsi kun satoi kokonaisen päivän räntää niskaan) ja hieno tekemisen 

meininki! 

 

Kotamäeltä kaadettiin lumivauriopuita, joita latvat olivat katkenneet. Nämä kuorittiin 

rakennuspuiksi tulevan kesän kurssia varten.  

Rumolasta vietiin viikoittain yksi lasivillakuorma Valtimon jäteasemalle. Rumolan navetan kattoa 

aloitettiin purkaa. Näin ollen ensi talvena ei tarvitse enää huolehtia katon kolaamisesta. Katto 

aiotaan rakentaa uudelleen kesällä 2021.   

Kesäkuussa pidettiin juhannustalkoot 12.-20.6. Talkoissa oli n. 10 osallistujaa. Helteisessä säässä 

tehtiin enimmäkseen puutarhatöitä. Kasvimaita kitkettiin ja katettiin. Viikatteet heiluivat hellesäässä 

kun katetta tarvittiin kolmelle eri kasvimaalle. Valtaisa määrä itikoita, mäkäräisiä ja paarmoja oli 

myös talkoissa mukana! Kesäkeittiö saatiin pystyyn talkoiden loppuvaiheessa ja sitä koekäytettiin 

tulevaa rakentamiskurssia varten. Hellaan tarvittiin vielä kaksi lisäkorjausta ennenkuin se saatiin 

valmiiksi. Myös opistoalueen huussi saatiin valmiiksi ja käyttökuntoon talkoiden alkupäivinä.  



 

Osa talkoolaisista majoittui Peltolassa ja hellesäässä joenrantapalstamme nousi huippuarvoonsa: 

kohdallamme on joen levenemä, jossa on vain vähän virtausta ja erinomainen uimapaikka! Sauna + 

joki oli taivaallinen yhdistelmä mäkäräisten riepottelemalle talkooväelle. Talkoot huipentuivat 

juurikin Peltolassa pidettyihin juhannusjuhliin, jossa saunottiin, syötiin herkkuruokia ja saatiin 

kuulla myös hienoja musiikkiesityksiä, tanssimiseltakaan ei onnistuttu välttymään!  

Väentuvan seiniä jouduttiin tukemaan niiden alkaessa aaltoilla. Väentuvan ympärillä olleet kolme 

suojaa purettiin jotta saataisiin lisää rakentamistilaa. Yksi suoja jätettiin lauta- ja hirsitavaran 

varastointia varten.  

Peltolaa vuokrattiin muutamalle kannattajajäsenelle kesäkuun ajaksi. Lisäksi Peltolaan majoittui 

pitkäaikaisia talkoolaisia. 

Rakentamiskurssin teoriajakso pidettiin 26.-28.6. Kainuun Opistolla. Rakentamiskurssin toinen 

opettaja joutui perumaan työsuhteen alkamisen hieman ennen kurssin alkua henkilökohtaisista 

syistä. Lasse Nordlund otti kurssin opetustyön vastuulleen.  

Käytännönjakso Kotamäellä alkoi myrskyisissä merkeissä. Alkuviikosta koko Pohjois-Karjalassa 

riehunut myrsky katkaisi sähköt kolmeksi vuorokaudeksi ja Peltolan talon päälle kaatui iso 

lehtikuusen latvaosa. Talo ei onneksi vaurioitunut puun vuoksi. Rumolan kaivoon alkoi pulputa 

vettä kunnan vesijohtoverkosta, vaikka pääsulkuventtiili oli kiinni. Laitosmiehet ovat käynet 

paikalla mutta vuotoa ei ole vielä saatu paikallistettua. Jo pitkään kestäneen harkinnan jälkeen 

irtisanoimme kunnan vesiliittymän ja siirrymme toistaiseksi käyttämään naapurin kaivoa kunnes 

oma kaivo saadaan kuntoon. Iso koivukin kaatui Rumolassa, mutta onneksi metsään päin!  

Kurssiviikko sujui näin ollen erikoisissa tunnelmissa – vain Rumolassa oli sähköt (akku). 

Huomasimme kuitenkin kuinka vakaa ja toimiva omavarainen ympäristö on: ruoat pysyivät 

maakellarissa kylminä ja ruoka valmistettiin puuhellalla. Saimme loppuviikosta naapureilta 

ruokalahjoituksia: kaikkien pakastimet sulivat pitkän sähkökatkon vuoksi. Sadepäivät  



monipuolistivat rakentamisopetusta – sisätiloissa opeteltiin mm. työkalujen teroitusta ja langan 

kehräämistä. 

Alkuvuonna 2020 Omavara ry on työllistänyt useita pitkäaikaistyöttömiä 100 % palkkatuella. He 

ovat työskennelleet mm. rakentamisessa, viljelyssä ja polttopuiden teossa.  

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

määrä vanhoja työkaluja! Lisäksi on tullut polkupyöriä, kodin tekstiilejä, iso 10 l kattila, rukki ja 

kahdet kangaspuut ja luomapuut. Lisäksi tuli korvamerkitty rahalahjoitus, jolla saatiin ostettua 

Peltolaan pihaan viisi omenapuuta ja kuusi uutta marjapensasta. Kustantamo Kirjokansi tuki 

Omavaraopistoa huimalla 600 € lahjoituksella. Kiitos kaikille lahjoittajille! 

Rakentamiskurssi jatkuu koko heinäkuun ajan syyskuun puoliväliin asti. Lasse Nordlundin 

opetusviikkojen sisältönä on saada ensin väentupaan katto päälle, jonka jälkeen siirrytään 

rakentamaan keittiökatosta. Hannes Hyvösen opetusviikoilla aloitetaan hirsisaunan veisto 

opistoalueelle. Leader-hankkeen loppuunsaattaminen näyttää jo varsin hyvältä, vaikka matkaa vielä 

onkin! 

Syksyllä alkaa ensi kesän kurssin suunnittelutyö yhdessä Kainuun Opiston kanssa. Etsinnässä on 

myös eri alojen opettajia. Ensi kesälle kaavailtu 7 kk mittainen Omavaraiskurssi  

Syystalkoista ei ole tehty vielä päätöstä, kannattaa seurata Omavaraopiston sähköpostilistaa! 

 

Kiitos ja hienoa loppuvuotta 2020!  

 

Terveisin Maria Dorff 

Omavara ry:n puheenjohtaja 


