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Hei kaikki Omavara ry:n varsinaiset sekä kannattajajäsenet!    

Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko kului Omavaraisuuskurssin käynnistämisen parissa sekä 

Leader-hankkeen loppuunsaattamisessa. Omavara ry teki kiinteistökaupat Repokankaan tilasta, joka 

sijaitsee Peltolan läheisyydessä, ja joukkolainoituksen avulla toteutuneita kauppoja vauhditettiin 

myös mesenaattikampanjalla, joka oli tähän astisista kampanjoista paras! Talkoitakin ehdittiin 

järjestää peräti kolme kappaletta, tosin kaikki niistä pienemmällä porukalla. Huimaavinta oli 

kuitenkin Omavaraisuuskurssin käynnistyminen huhtikuun loppupuolella 11 kurssilaisen voimin! 

Tässä aluksi kertausta alkuvuoden 2021 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia loppuvuodelle. 

Tammikuussa 2021 Omavara ry osti seitsemän hehtaarin kokoisen Repokangas-nimisen kiinteistön 

1,4 km päästä opistoalueelta. Ostosumma oli 30 000 euroa. Osto tapahtui joukkolainoituksella ja 

lainaa otettiin 16 lainanantajalta yhteensä 28 900 euroa. Repokankaan mukana tuli 1 km jokirantaa, 

6 ha istutuskoivikkoa, päärakennus, navetta sekä remontoitu aitta ja sauna. Päärakennuksessa on 

kylläkin paljon remontoitavaa... 

 

Repokankaan päärakennus 

Heti oston jälkeen käynnistettiin Mesenaatin kautta joukkorahoituskampanja, jonka tarkoituksena 

oli maksaa pois lainoja niin paljon kuin mahdollista. Vastikkeissa oli mm. kirjoja, Elonkehä-lehden 

vuosikertoja, kursseja ja käsitöitä. Kampanjan päätyttyä helmikuussa saimme 21 uutta 

kannattajajäsentä ja kerätty kokonaissumma oli huimat 7650 euroa! Kulujen jälkeen summasta jäi 

noin 6500 euroa Omavara ry:lle käytettäväksi lainojen maksuun. Kampanjaan osallistui yhteensä 91 

mesenaattia ja keskimääräinen osallistumissumma oli 83 euroa. Kiitos kaikille kampanjaan 

osallistuneille! 



11.1. Järjestettiin Omavaraopisto Esittäytyy – tapahtuma verkossa. Esittelyyn osallistui 63 ihmistä 

ja kyselytilaisuuteen 56 henkilöä. 

Väentuvan rakentamista jatkettiin talkoovoimin vielä tammikuussa. Metsästä haettiin lumenkaatoja 

rakennus- ja polttopuiksi 

Omavaraisuuskurssille etsittiin opettajia ja kurssia suunniteltiin yhdessä Kainuun Opiston kanssa. 

Kaikki palaverit siirrettiin verkkoon. 

Tammi-helmikuun vaihteessa järjestettiin Peltolassa ompelu- ja polttopuutalkoot. Talkoisiin 

osallistui keskimäärin 10 henkilöä per päivä. Talkoissa ommeltiin mm. hellanpeitto, tilkkutäkki, 

pesulappuja, lakanoita ja korjattiin Rumolan sohvan tyynynpäälliset.Talkoisiin osallistui useita ensi 

kesän kurssille hakevia henkilöitä. Polttopuitakin saatiin tehtyä yksi peräkärryllinen sekä pilkottua 

hellapuita valmiiksi. 

   

Talkoissa tehtiin hyvät ruoat ja ommeltiin polkuompelukoneella. 

Repokankaan sauna otettiin käyttöön. 

Haku Omavaraisuuskurssille päättyi 14.2. Kurssille haki alle 15 henkilöä, ja kurssille lopulta 

osallistui 11 opiskelijaa. Hakijoista valtaosa oli miehiä, ja kurssilaisten keski-ikä oli noin 30 vuotta.  

Yksi osallistuja on tanskalainen.  

Helmi- ja maaliskuussa Peltolassa järjestettiin mesenaattikampanjaan liittyviä kehruu- ja 

nauhakursseja, johon osallistui 3-4 kurssilaista. 

Kevättalvella Peltolassa oli maksavia vuokralaisia sekä siellä vieraili Peltolan ostoon osallistuneita 

henkilöitä. 

Peltolan keittiö maalattiin lahjoitusmaalilla keltaiseksi ja tupakan värjäämä katto pestiin. Keittiö 

muutti olemustaan varsin perusteellisesti! 



Pääsiäistalkoot pidettiin vuoden tauon jälkeen Rumolassa pienen porukan voimin. Samalla pidettiin 

vuosikokous, johon osallistui jäsenistöä sekä paikan päällä että netin kautta. Hallitukseen valittiin 

Hanna Keränen, Kaarina Peltonen, Antti Salminen, Maria Dorff, Matti Korhonen, Joel Rodenberg 

sekä Jouni Laaksonen. Maria Dorff jatkoi hallituksen puheenjohtajana. 

Talkoissa saatiin kuitenkin paljon aikaan! Siiloon asennettiin aurinkopaneelit, huussin takaseinä 

laudoitettiin ja huussiin rakennettiin uudet portaat. Rumolan huoneet siivottiin ja niitä järjesteltiin 

uudelleen kurssia varten. Yläkerran isoon huoneeseen asennettiin porinmatti, eli huonetta pystytään 

nyt lämmittämään! Pieneen huoneeseen vietiin kangaspuut kutomisen aloittamista varten. 

Huomasimme Rumolan ulkoeteisen katossa ikävän kattovuodon, jonka aiheutti peltiin isketty 

lapionkärki (edellisten omistajien aikakaudelta). Reikä paikattiin ja kattorakenteet päätettiin avata 

tutkittaviksi sopivan hetken tullen.  

  

Siilon katolle asennettiin aurinkopaneelit ja Rumolassakin saatiin hellanpeitto käyttöön. 

Repokankaan päärakennus sekä aittahuone siivottiin ja järjesteltiin käyttökuntoon talkoovoimin 

sekä palkkatukityöntekijöiden avulla. Repokangas sai myös ensimmäisen asukkaansa, erään 

palkkatukityöntekijämme! 

 Repokankaan tuvassa 



Peltolassa pidettiin huhtikuussa läksiäisjuhlat, jossa hyvästeltiin mm. Peltolan pitkäaikainen 

talkoolainen ja talonmies, sekä vuoden palkkatukitöissä ollut henkilö. Peltola siivottiin kurssin 

aloittamista varten.  

Omavaraisuuskurssin teoriajakso alkoi Kainuun Opistolla 19.4. Teoriajaksoon osallistuivat Lasse 

Nordlundin ja Maria Dorffin lisäksi muutama muukin opettaja sekä tietysti kurssilaiset. Viikon 

aikana käytiin läpi lukuisia asiota, eniten kuitenkin viljelyä ja omavaraisuuteen liittyviä teemoja.  

Omavaraisuuskurssi alkoi 26.4. Omavaraopistolla lumisissa merkeissä. Kylmä kevät esti maatyöt 

muualla kuin Peltolan jokipellolla ja kurssin alussa olikin aikaa tehdä esimerkiksi käsitöitä. 

Opiskelijat kotoutuivat Rumolaan ja Peltolaan. 

 

Peltolan kasvimaata raivattiin ja siihen istutettiin perunaa. 

Omavaraopisto tarvitsi lisää yhteisiä kasvimaita ja siksi Peltolan jokipellolle raivattiin 1,5 aaria 

uutta perunamaata työntekijöiden sekä opiskelijoiden voimin.Opiskelijat raivasivat Peltolaan ja 

Rumolaan kasvimaita yhteensä noin 5-6 aaria, kukin sai itse päättää oman kasvimaansa koon. 

Peltolan maapohja osoittautui erittäin saviseksi, mikä ei ole mitenkään huono kuivia kesiä ajatellen. 

Pintamaa kuorittiin pois ja kasattiin maavalleiksi peltolohkojen sivuun. Rumolassa kasvimaata 

raivattiin kuorimalla ja kuljettamalla kompostia entisen navetan jäännöksistä.  

Peltolassa aloitettiin leipoa viikoittain ruisleipää paikallisen osaajan Anni Korhosen johdolla. 

Peltolasta löytyi myös vanha taikinatiinu ja härkin jotka otettiin puhdistuksen jälkeen käyttöön.  



 

Opiskelijat leipomassa hapanjuureen tehtyä ruisleipää. Leipä paistetaan leivinuunissa. 

Repokankaalle majoittui vierailevia opettajia sekä useita palkkatukityöntekijöitä. Ruoanlaittoa 

opetti Sanna Oksanen ja metallitöitä Johannes Tapola. 

Toukokuussa Ylen toimittaja vieraili Omavaraopistolla ja teki nauhoituksia syksyllä julkaistavaan 

podcastiin.  

Suomen Kuvalehden toimittaja vieraili myös Omavaraopistolla viiden päivän ajan osallistuen 

opetukseen. Juttu julkaistaan heinäkuun alkupuolella. 

Toukokuussa Omavaraopiston opiskelijat osallistuivat kutsusta Valtimo-Seuran järjestämiin puna- 

ja keltamultamaalin keittotalkoisiin museolla. 

Kainuun Opiston henkilökunta oli tutustumiskäynnillä toukokuun loppupuolella ja osa 

henkilökunnasta myös yöpyi Repokankaalla. Illalla järjestettiin yhteinen illanvietto, johon kuului 

mm. letunpaistoa ja saunomista. 

Kesäkuun alussa pidettiin mesenaattikampanjaan liittynyt villivihannespestokurssi, johon osallistui 

viisi osallistujaa.  

Leader-ryhmä sekä Elykeskuksen tarkastajat vierailivat Omavaraopistolla kesäkuun alussa. 

Vierailun aikana kävi ilmi, että jotta saisimme investoinnin osalta 100% tuen, väentuvan olisi 

pitänyt olla lopputarkastettu eli täysin valmis. Tämä tuli yllätyksenä sekä meille että Leader-

ryhmälle. Olimme moneen otteeseen varmistaneet, että onhan se niin että väentupa rakennetaan 

vain seinät- ja katto-vaiheeseen ja jotka olivat menneet monestakin seulasta läpi. Leader-ryhmä oli 

ohjeistanut meitä siinä uskossa että väentupa hyväksyttäisiin siinä tilassa jossa se on hakemuksen 

mukaan. Käynnin jälkeen kuitenkin hyväksyimme sen, että tulemme saamaan vain 80% tuesta 

investointipuolelta. Rahallisesti se merkitsi  3900 euron tappiota, mikä on toki ikävää mutta ei 

kuitenkaan kaada yhdistyksemme taloutta. Lisäksi vajetta saatiin paikattua lahjoituksilla (joita 

otetaan muuten vieläkin vastaan...!). Olisimme periaatteessa voineet lähteä valituskierrokselle ja 



hakemaan muutoslupia rakennusvalvonnasta yms, mutta voimavaramme eivät riittäneet asian 

jatkokäsittelyyn. Se olisi tuonut mukanaan myös uusia kiirellisiä deadlinejä ja paljon stressiä. 

Halusimme keskittää voimavaramme ensisijaisesti kurssin pyörittämiseen.  

Rumolassa alkoi maakellarin rakentaminen vanhan kellarin jäänteiden paikalle opiskelijavoimin 

opettaja Matti Korhosen vetämänä. Kuumat säät alkoivat jo kesäkuun puolella ja ne tuntuivat 

etenkin maakellarityömaalla...! 

 

Vanha kellari kaivettiin auki. 

Vuonna 2020 aloitetun saunan rakentaminen jatkui opistoalueella Juho Ylinampan johdolla. 

Kaikilla opiskelijoilla oli pienryhmissä lukujärjestykseen kuuluva hirrenveistoviikko, ja 

loppukesästä asiasta innostuneet saavat vielä jatko-opetusta kolmen viikon ajan 

Nurmeslainen perinnetaitaja Martti Pellikka tuli Omavaraopistolle yhdeksi viikoksi opettamaan 

pärepuiden valintaa sekä päreidän höyläämistä vanhalla ihmisvetoisella pärehöylällä. Sen lisäksi 

hänen johdollaan rakennettiin Peltolan kaivolle katos ja veivi. Katto tehtiin luonnollisestikin 

päreistä...! 



 

Opiskelijat pärehöylää käyttämässä. 

Kesätalkoot päätettiin järjestää tänä vuonna kesäkuun puolivälissä lähinnä opiskelijavetoisesti. He 

vastasivat talkoiden ruokahuollosta ja talkoolaiset majoittuivat sekä Peltolaan että Repokankaalle. 

Talkoolaisia oli viikon ajan paikalla keskimäärin kymmenen. Talkoissa tehtiin pääosin 

kasvimaatöitä sekä polttopuita. Iso kiitos talkoolaisille ja hellekausihan alkoi juurikin noina aikoina! 

Alkuvuonna 2021 Omavara ry on työllistänyt useita pitkäaikaistyöttömiä  100 % palkkatuella. He 

ovat työskennelleet mm. rakentamisessa, puutarhanhoidossa sekä polttopuiden teossa.   

Omavara ry on saanut jälleen lahjoituksia. Omavaraopisto sai ison lahjoituksen kankaita Kaltilan 

siskoksilta Valtimolta. Saimme Repokankaalle toimivat kangaspuut Nurmeksessa lopettavalta 

kirpputorilta.  Lisäksi saimme jälleen tiililahjoituksia nurmeslaiselta rakennusliikkeeltä, ne ovat 

menneet tänä vuonna maakellarityömaalle Rumolaan. Kiitos kaikille lahjoittajille!  

Kurssin myötä jatkamme maakellarin rakentamista Rumolaan sekä Rumolan ikkunoiden 

kunnostamista. Myös Repokankaan savupiippu tullaan muuraamaan yläosastaan uusiksi heinäkuun 

aikana. Kurssilaisten kanssa tulemme myös vierailemaan Murtovaaran talomuseossa sekä 

Hiidenportin kansallispuistossa sekä osallistumaan Ärjän taidefestivaaleille 24.-25.7. Vuoden 2021 

Omavaraisuuskurssi kestää lokakuun loppuun asti.  

Haku vuoden 2022 kurssille käynnistyy loppuvuodesta. Omavaraopiston Syystalkoot tullaan 

järjestämään joko loka- tai marraskuussa, tiedotamme talkoista lähempänä ajankohtaa 

nettisivuillamme sekä sähköpostilistalla. Tervetuloa mukaan! 

Kiitos ja hienoa loppuvuotta 2021!  

Terveisin Maria Dorff 

Omavara ry:n puheenjohtaja 


