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Hei kaikki Omavara ry:n varsinaiset ja kannattajajäsenet!  

 

Vuoden 2020 toinen puolisko kului rakentamiskurssin ja väentuvan rakentamisen merkeissä. 

Talkoiden osallistujamääriä jouduttiin edelleen rajoittamaan koronaviruksen vuoksi ja siksi 

päädyimmekin järjestämään pitkin marras- ja joulukuuta viikonlopun mittaisia pikkutalkoita. Se 

osoittautui ihan toimivaksi järjestelmäksi! Vuoden 2021 kurssin suunnittelu ja mainostaminen alkoi 

loppuvuonna 2020.  

Todellinen merkkipaalu vuonna 2021 on varsinaisen pitkän Omavaraisuuskurssin alkaminen 19.4.-

31.10.! Tähän olemme suunnanneet jo vuodesta 2016 lähtien ja laittaneet likoon suuret määrät 

talkootyötä. Suurkiitokset kaikille vuosien varrella mukanaolleille! Kiinnostus kurssia kohtaan on 

ollut hyvää ja kurssin alkaminen huhtikuussa näyttääkin todennäköiseltä!   

Tässä aluksi kertausta loppuvuoden 2020 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia vuodelle 2021. 

Heinäkuu kului Omavaraopistolla rakentamiskurssin parissa. Väentuvalla saatiin rakennettua 

yläkerran kehikko valmiiksi. Lakkaa oli tänä vuonna runsaasti ja kurssilaisetkin innostuivat 

keräämään sitä vapaa-ajallaan. Teimme pyöräretken Murtovaaran talomuseolle, joka sijaitsee 30 km 

päässä Omavaraopistolta. Sateisesta säästä huolimatta retki oli antoisa ja onnistunut! Osa porukasta 

jatkoi vielä eteenpäin Hiidenportin kansallispuistoon seuraavana päivänä.  

 

Rakentamiskurssin alkupuoli oli mieleenpainuva: rajut myrskyt katkaisivat sähköt neljäksi päiväksi 

ja Peltolan katolle katkesi isohko puun latva. Lisäksi kaksi opettajaa peruuttivat lyhyellä 

varoitusajalla mm. koronan aiheuttamien työongelmien vuoksi. Saimme hirrenveiston sijaiseksi 

Juho Ylinampan, jonka johdolla saunaa saatiin rakennettua eteenpäin. Lasse Nordlund päätti myös 

omilla kurssiviikoillaan keskittyä saunan kehikon veistämiseen. Rumolassa purettiin kurssilaisten 

voimin alaliiterin katolta 16 peltiä, jotka riittävät väentupaan. Samalla siivottiin ympäristöstä 



muovia ja muuta roskaa. Rumolassa kuorittiin myös myrskyssä kaatuneet suuret puut. 

 

Hirrenveistoviikoilla oli eniten osallistujia, jopa 14 opiskelijaa. Neljä opiskelijaa suoritti koko 10 

viikon mittaisen kurssin. Kurssilla pidettiin myös viikottainen kasvimaakierros, jossa kävimme 

yksityiskohtaisesti läpi kaikkien lajikkeiden tilaa ja hoitamista. Teimme myös kaksi lähiseudun 

retkeä: eväsretki Tanssikalliolle vadelman ja mustikan keruuseen, sekä ihailemaan Rasimäen 

maisemia. Toinen retki suunnattiin Puukariin, Reino Juutisen kotimuseoon ja Tavikosken 

hierrinmyllylle. 

Rakentamiskurssi loppui syyskuun puolivälissä. Saunaa veistettiin viimeiset kaksi kurssiviikkoa ja 

kurssin päätyttyä saunassa oli neljä valmista varvia. Kurssi oli muutoksista huolimatta onnistunut 

kokonaisuus! Päätimme kurssin yhteisiin juhliin, joissa oli tarjolla kurssilla kasvatettuja kasviksia ja 

yhdessä valmistettuja säilykkeitä, kuten villivihannespestoa ja suolasieniä. Ehdittiinpä kurssilla 

pahimpina sadepäivinä myös huovuttaa ja kehrätä lankaakin. Kaikenkaikkiaan rakentamiskurssista 

muotoutui monipuolinen ja rikastuttava kokonaisuus omavaraisuutta ja rakentamista.  

 



Syys- ja lokakuussa väentuvan rakentamista jatkettiin talkoo- ja palkkatukityöntekijöiden voimin ja 

kattotuoli valmistui syyskuun lopussa. Rumolasta purettiin alaliiterin katon puolikas sekä 

seinälaudoitukset myöhempää oikaisua varten. Peltolan sauna muutettiin kertalämmitteiseksi. 

Saunan veistoa jatkettiin talkoo- ja palkkatukityöntekijöiden voimin vielä muutaman hirren verran.   

Kurssin opettajaperuutukset vaikeuttivat Lassen urakkaa saada väentuvan katto valmiiksi Leader-

rahoituksen vaatiman aikataulun mukaisesti. Työn paljous johti osin katon pellitystöissä 

tapaturmaan, joka olisi voinut päättyä huonomminkin. Pellin reunat leikkasivat osan Lassen 

sormista pahasti. Tämä oli väkevä muistutus siitä, että voimavaroja ei pidä venyttää liikaa.  

Syystalkoihin marraskuussa oli paljon tulijoita. Koronan kiihtymisen vuoksi päätimme kuitenkin 

rajoittaa talkoisiin tulijoiden määrää kymmenen tienoille. Etusija annettiin ensi vuoden kurssillle 

hakijoille. Talkoissa keskityttiin väentuvan rakentamiseen ja katon pellitys saatiin tehtyä loppuun 

talkoovoimin. Suurin osa kurssilaisista majoittui Peltolassa kahden hengen huoneissa, jolloin 

vältyttiin ahtaudelta.  

 

Peltolaa markkinoitiin myös talvisena residenssikohteena. Kiinnostusta virisikin jonkin verran, 

mutta vain yksi redisenssi toteutui joulukuussa. 

Maria Dorff ja Lasse Nordlund aloittivat ensi vuoden kurssiin liittyvät neuvottelut Kainuun 

Opistolla ja kurssisuunnitelmaa tarkennetttin. 

Marraskuussa järjestettiin kahdet viikonlopun mittaiset pikkutalkoot, joissa saatiin etu- ja 

takaseinän laudoitus valmiiksi. Myös ikkunoiden asentaminen aloitettiin ja veäntuvan sisällä 

järjesteltiin lautoja siisteihin pinoihin.  

Marraskuussa alkoi myös haku ensi vuoden kurssille. Kurssia mainostettiin sähköpostilistalla, 

nettisivuillamme sekä facebookissa. Myös opettajien etsintä ensi vuoden kurssille aloitettiin. 



Rumolassa suljettiin kunnan vesiliittymä lopullisesti ja vettä voidaan nyt nostaa kaivosta ämpärillä. 

Tämä mahdollistui kun paikallinen yrittäjä kävi polttoleikkaamassa esteenä olevaan teräskanteen 

aukon. Myöhäissyksyllä Rumolaan istutettiin viiniköynnöksiä, valkosipulia ja kylvettiin 

palsternakkaa.  

30.11. järjestettiin netissä Omavaraopisto Esittäytyy – tapahtuma. Paikalla oli huimat 50 ja 

kysymysosiossakin 35 henkilöä.  

Joulukuussa 4.-6.12. järjestettiin vielä yhdet pikkutalkoot, joissa keskityttiin ikkunoiden ja ovien 

laittamiseen. Väentupa alkaa näyttää jo todella hyvältä! 

 

Peltolaan ja Rumolaan ostettiin kattotikkaat. Saimme maksettua myös Peltolaan kohdistuvia lainoja 

pois suunnitellussa aikataulussa. 

Teimme alustavia tiedusteluja Repokankaan kiinteistöstä, sillä se sijaitsee ihanteellisella paikalla 

Peltolaan ja Omavaraopistoon nähden. Omistajat olivatkin alkuyllätyksen jälkeen kiinnostuneita 

myymään tilan meille! Repokankaan joukkolainoituskysely käynnistettiin ja ostosumma 30 000 € 

saatiin kokoon muutamassa viikossa. Kaupanteko sovittiin tammikuulle 2021. 

Vuonna 2018 käynnistynyt Leader-hanke loppui joulukuun lopussa. Palkkasimme vielä viimeisillä 

Leader-rahoilla kirvesmiehen muutamaksi päiväksi jatkamaan oviin ja ikkunoihin liittyviä töitä. 

Omavara ry:lle on tärkeää saada hanke kunnialla päätökseen ja alkuvuodesta nähdään onko hanke 

suoritettu hyväksytysti!  

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

ovat työskennelleet mm. rakentamisessa ja polttopuiden teossa.  

Omavara ry on saanut jälleen lahjoituksia. Lahjoituksena on tullut mm. viiniköynnösten, 

kirsikkapuiden ja hevoskastanjoiden taimia. Saimme myös huiman autolastillisen erilaisia työkaluja 

ja muita tarve-esineitä. Erään museon tyhjennysmyynnissä olleet talkoolaiset lahjoittivat opistolle 



lähinnä kehräämiseen liittyvää välineistöä. Myös vesikelkka oli todella hyödyllinen lahjoitus! 

Lisäksi saimme jälleen tiililahjoituksen nurmeslaiselta rakennusliikkeeltä. Kiitos kaikille 

lahjoittajille! 

Alkuvuodesta 2021 on edessä Leader-hankkeen raportointivaihe sekä ensi kesän kurssiin liittyvien 

asioiden hoitaminen.  

29.1.-7.2. Järjestetään Peltolassa Keskitalven talkoot, jotka keskittyvät ompeluun ja polttopuiden 

tekoon. Ompelemme sekä Peltolaan että Rumolaan hellanpeiton, tilkkupeittoja sekä verhoja. 

Tervetuloa mukaan, tilaa on vielä! Talkoot ovat myös mahdollisuus tutustua Omavaraopistoon 

niille, jotka aikovat mahdollisesti hakea vuoden 2021 kurssille. 

Pääsiäistalkoot jäsenille ovat tänä vuonna 1.-5.4. Tällöin järjestetään myös Omavara ry:n 

vuosikokous, johon voi osallistua sekä paikanpäällä että etänä. Talkoiden järjestämispaikka on 

todennäköisesti Rumola. Tervetuloa mukaan! Kokouksesta lähetetään kaikille jäsenille 

kokouskutsu. 

Nyt olisi hyvä tilaisuus osallistua Repokankaan joukkorahoituskampanjaan Mesenaatin kautta! 

Haluamme pienentää Repokankaan vuoksi otettua lainaa mahdollisimman paljon, sillä 

Repokankaasta ei ole moneen vuoteen saatavilla varsinaisia vuokratuloja emmekä aio myöskään 

myydä metsää. Tutustu kampanjaan osoitteessa: 

 https://mesenaatti.me/1937/repokangas-omavaraopistolle/ 

Suosittele kampanjaa myös tuttavillesi! Kiitos tuestasi! 

HUOM! Voit maksaa tämänvuotisen jäsenmaksusi myös Mesenaatin kautta! 

Valoisaa vuotta 2021!  

Terveisin Maria Dorff 

Omavara ry:n puheenjohtaja 
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