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 Hei kaikki Omavara ry:n jäsenet!    

Vuoden 2022 toinen puolisko kului Omavaraisuuskurssin parissa. Kurssista  jäi hienot muistot ja 

kurssi huipentui yhteiseen Kekrijuhlaan lokakuun lopussa. Kurssin loputtua Peltolaan jäi viisi 

asukasta ja Rumolaan yksi asukas talvea viettämään. Syystalkoot järjestettiin marraskuun 

puolivälissä ja haku Omavaraisuuskurssille 2022 käynnistyi marraskuun alussa.  

Tässä aluksi kertausta loppuvuoden 2021 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia tulevalle 

vuodelle. 

Heinäkuussa Omavaraisuuskurssilla kunnostettiin ikkunoita Rumolassa opiskelijoiden ja opettajan 

voimin, valmiiksi saatiinkin muutama ikkuna. Samoin jatkui maakellarin rakentaminen eli seinät 

saatiin muurattua neljännen viikon aikana lähes valmiiksi. Opettajan opetusjakso päättyi, mutta 

kellaria jatkettiin omin voimin eteenpäin. 

 

Maakellarin seinät nousevat. 

Helle piinasi kasvimaita heinäkuussa ja mustikkasatokin kypsyi ennätysajassa. Mustikkaa löytyi 

yksittäisistä kohteista ihan kiitettävästi, vaikka sato oli yleensä ottaen varsin heikko. Kurssin kanssa 

lähdettiin Ärjän Taidefestivaaleille Oulujärvelle Kainuun Opistolta kirkkoveneellä soutamalla. 

Menomatka oli tuulinen ja soutaminen kesti 10 tuntia...! Paluu oli myötätuulta ja taitettu kuudessa 

tunnissa. Ärjässä osallistuimme festivaalin ohjelmaan ja samoilimme upeassa saaressa. 



 

Omavaraopiston lautanauhatyöpaja Ärjässä kesällä 2021. 

Repokankaalla korjattiin savupiippu ensin purkamalla vanhaa noin metrin verran ja muuraamalla se 

uudestaan. Muurari Hannu Kärki teki työn yhdessä opiskelijoiden kanssa. Lisäksi korjattiin 

puuhella sekä leivinuuni käyttökuntoon! Tupaa pystytään näin ollen lämmittämään tästä eteenpäin. 

Elokuussa maakellarin rakentamista jatkettiin opiskelijavetoisesti ja kellarin muuraus viimeisteltiin, 

seinän vierustat täytettiin maalla ja risuilla ja kattopalkit saatiin paikalleen. Saunan rakentaminen 

päättyi kuuden viikon veistämisen jälkeen, saunaan saatiin korkeutta lisää 2,5 varvia.  

Opiskelijoiden kanssa tehtiin hieno eräretki Murtovaaran talomuseoon ja Hiidenportin 

kansallispuistoon polkupyörillä ja kävellen. Upeaa että pyörämatkan päässä täältä on niin upea 

luontokohde!  

 

Hiidenportin kanjonin reunalla. 



Avointen ovien päivät järjestettiin 4.9. ja siellä oli jopa 50 kävijää! Avoimissa ovissa vierailtiin 

Rumolassa katsomassa kasvimaata ja uutta maakellaria. Peltolassa tutustuttiin uuteen kasvimaahan 

sekä maistatettiin omatekoista ruisleipää. Viimeiseksi käytiin kierros Kotamäellä opistoalueella 

tutustumassa rakenteilla olevaan saunaan ja väentupaan. Ylä-Karjala julkaisee lehtijutun avointen 

ovien päivästä.  

 

Avointen ovien päivän vierailijoita Kotamäellä. 

Sadonkorjuu käynnistyi elo-syyskuussa. Syyskuussa saadaan peruna nostetuksi ja sen kunniaksi 

pidetään Repokankaalla ensimmäinen PerunaFest. Kukin opiskelija laittoi erilaisia perunaruokia ja 

niitä sitten maisteltiin saunomisen yhteydessä! Marjoja saatiin kerättyä säilöön yli 140 purkkia, ja 

sen lisäksi vielä puolukkaa kymmeniä litroja. 

Lokakuussa jatkui saunan rakentaminen Johannes Tapolan johdolla. Hirsiä saatiin paikoilleen yksi 

varvi lisää. Sauna laitettiin talviteloille odottamaan kesää 2022 ja uutta opiskelijaporukkaa. 

Rumolan maakellari valmistui. Rumolan navetan katon lahonneet rakenteet purettiin pois ja se jäi 

odottamaan uuden katon rakentamista kesällä 2022. 

Omavaraisuuskurssi 2021 loppui lokakuun lopussa Kekri-juhlan viettoon. Samalla viikolla oli 

korjattu sato pelloilta ja tehty vielä kymmeniä litroja hapankaaliakin. Juureksista saatiin 

kuivuudesta huolimatta hyvä sato! Kurssin kävi loppuun yhdeksän opiskelijaa. 



 

Kekrittäret ja kekripukki tulossa juhliin... 

Kurssihaku aukesi 1.11. ja Suomen Kuvalehti julkaisi digilehdessään seurantajutun Omavaraopiston 

tämän vuoden kurssista. Peltolaan jäi talveksi viisi asukasta ja Rumolaan yksi. Peltolan asukkaat 

alkoivat tehdä polttopuita Repokankaan metsiköstä.  

15.-21.11. Pidettiin Omavaraopiston syystalkoot, joissa oli yhteensä 17 osallistujaa. Talkoissa 

raivattiin Kotamäen pääkasvimaan viereistä puustoa ja pusikkoa, jotta kasvimaalta saadaan 

vähennettyä varjoisuutta. Raivaus saatiin tehtyä loppuun asti! Yhtenä päivänä työskentelimme 

Rumolassa, jossa mm. sahattiin justeerilla viime vuosien tuulenkaatoja, eli osin jopa 50 cm 

läpimittaisia kuusen- ja männynrunkoja. Rungot kuorittiin ja varastoitiin riiheen. Tarkoituksena on 

rakentaa niistä tulevina vuosina uusi rakennus Rumolan pihapiiriin. Talkoissa oli useita ensi vuoden 

kurssista kiinnostuneita ja kurssihaastattelujakin pidettiin. Tunnelma oli hieno ja saimme nauttia ja 

osallistua upeaan musisointiin iltaisin! 

 

Lasse ja Lauri sahaavat justeerilla Rumolan tuulenkaatamaa mäntyä. 



Marraskuun lopussa Ylioppilaslehti julkaisi reportaasin Omavaraopiston opiskelijasta.  

Joulukuussa pystyimme maksamaan kiinteistöiden ostoihin otettuja lainoja pois nopeutetulla 

aikataululla, hieno juttu! Kainuun Opistolla aloitti kaksi siviilipalvelusmiestä, joista toinen on 

sijoitettuna Omavaraopistoon koko palveluksensa ajaksi. Hän osallistuu mm. metsätöihin, 

rakennustöihin, opetustehtäviin ja viljelytöihin. 

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

ovat työskennelleet mm. rakentamisessa, puutarhanhoidossa sekä polttopuiden teossa.   

Omavara ry on saanut jälleen lahjoituksia, mm. Repokankaalle saatiin urkuharmoni. Jyväskylästä 

saatiin mittava määrä käsityötarvikkeita ja materiaaleja, sekä mm. kantele. Lisäksi saimme useita 

500-1500 € summia yksityishenkilöiltä lahjoituksena, mikä edisti merkittävästi lainojemme 

takaisinmaksua. Kiitos kaikille lahjoittajille!  

Vuoden 2022 varalle on suunnitteilla taas monia juttuja. Omavaraisuuskurssi 2022 järjestetään 

19.4.-30.10.2022. Hakuaika  loppuu 14.2.! Rumolassa rakennetaan uusi navetan katto. 

Repokankaalla kunnostetaan päätalon ikkunat. Peltolassa rakennetaan uudet ulkoportaat. 

Opistoalueelle rakennetaan pärekattoinen laavu ja väentupa viedään toivon mukaan päätökseen 

rakentamalla sisälle lattiat, portaat ja kevytrakenteinen tulisija. Toiveissa on saada se 

lopputarkastukseen vielä vuoden 2022 aikana! 

Omavaraopiston Talvitalkoot tullaan järjestämään 28.1.-6.2.2022. Talkoiden pääaiheena on ompelu 

sekä ulkohommina polttopuiden tekoa. Talkoissa ommellaan sekä käsin että koneella, teemme 

Omavaraopiston kiinteistöille ja tulevan kurssin tarpeisiin monenlaisia tekstiilejä. Tervetuloa 

mukaan! Mikäli talkoisiin on paljon tulijoita, annamme etusijan tulevalle kurssille hakeville. 

Peltolassa järjestetään Lauta- ja pirtanauhakurssi 25.-27.2. Opettajina toimivat Katariina Pekkonen 

ja Maria Dorff. Kurssimaksu 30 € maksetaan Ylä-Karjalan kansalaisopistolle. Mikäli haluat yöpyä 

ja ruokailla Peltolassa viikonlopun yli, se on mahdollista 90 € maksulla per henkilö. Majoitus on 1-

4 hengen huoneissa osallistumismäärästä riippuen. Tervetuloa nauhailemaan! 

Ensi vuodelle on näillä näkymin vain yksi vahvistettu palkkatukityöntekijä. Mukaan mahtuisi 1-2 

lisääkin! 

 


