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Hei kaikki Omavara ry:n varsinaiset jäsenet!    

Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko kului jo toisen täyspitkän Omavaraisuuskurssin 

käynnistämisen sekä väentuvan loppuunsaattamisprojektin parissa. Talkoitakin ehdittiin järjestää 

peräti neljä kappaletta! Omavaraisuuskurssiin lisättiin jatkokurssimahdollisuus ja tänä vuonna 

kurssilla jatkoi neljä edellisvuotista opiskelijaa. 

Tässä aluksi kertausta alkuvuoden 2022 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia loppuvuodelle. 

Alkutalvella käytettiin aikaa Peltolan varastotilojen järkeistämiseen. Peltolaan vinttikomeroon 

rakennettiin iso hyllykkö, johon laitettiin pahvilaatikoihin mm. erilaisia käsityötarvikkeita. Näin 

saatiin systemaattinen varastointi aikaiseksi. Aittahuoneet siivottiin ja uudelleenjärjesteltiin. 

Ulkorakennuksiin rakennettiin isoja hyllyjä, joihin on mahdollista varastoida mm. lasitölkkejä ja 

mehupulloja, sekä puutarhaan liittyviä työvälineitä. Siviilipalvelusmies ja palkkatukityöntekijä 

kunnostivat työkaluja, kuten sahoja, kuokkia ja kirveitä. Peltolaan pihaa varten ommeltiin iso 

hyttysmökki. Repokankaalta kaadettiin polttopuita. 

Tammi-helmikuun vaihteessa järjestettiin Peltolassa ompelu- ja polttopuutalkoot (joita myöhemmin 

kutsuttiin koronatalkoiksi...). Talkoisiin osallistui kuusi henkilöä, sillä talkoot oli rajattu koskemaan 

vain kurssille hakijoita. Talkoissa ommeltiin mm. hellanpeitto, tilkkutäkki, pesulappuja ym. 

hyödyllistä tulevaa kurssia varten. Talkoot jouduttiin harmillisesti keskeyttämään osallistujalla 

todetun koronan vuoksi, mutta tartuntoja ei voitu enää välttää. Polttopuitakin ehdittiin tehdä pieni 

määrä. 

   

Talkoissa syntyi jälleen uusi tilkkutäkki polkuompelukoneella sekä käsin ommellen. 

 



Haku Omavaraisuuskurssille päättyi poikkeuksellisesti vasta helmikuun lopussa, sillä osa 

haastatteluista jouduttiin siirtämään koronan vuoksi eteenpäin. Kurssille haki alle 15 henkilöä, ja 

valittiin 10 opiskelijaa. Kurssilaisten keski-ikä oli tänäkin vuonna noin 30 vuotta.   

Maaliskuussa pidettiin Rumolan minitalkoot, sekä samalla vuosikokous. Hallitukseen valittiin Kaarina 

Peltonen, Antti Salminen, Maria Dorff, Matti Korhonen, Joel Rosenberg, Arttu Lindroth sekä Jouni 

Laaksonen. Maria Dorff jatkoi hallituksen puheenjohtajana. Talkoiden aikana Rumolan kaivosta 

poistettiin ylimääräiset metalliosat ja sitä syvennettiin noin 30 cm. Aitan kunnostaminen aloitettiin. Sen 

välikatto purettiin, samoin lanttialankut. Yläkerran pikkuhuoneen seinästä purettiin kosteusvaurioisia 

haltex-levyjä, eristeitä sekä lautaa. Rakenteet jätettiin kuivumaan.  

 

Yläkerran purkua ja talvista liikkumista opiston paikkojen välillä. 

Ilmari Räsäsen säätiöltä haettiin ja saatiin 500 € apurahaa väentuvan loppuunsaattamista varten. 

Rahat käytetään talkoo- ja materiaalikulujen kattamiseen. 

Maaliskuussa Peltolassa järjestettiin myös Yläkarjalan kansalaisopiston puitteissa nauhakurssi, 

johon osallistui kolme kurssilaista. 

Kevättalvella Peltolassa oli vuokralaisina viime vuoden kurssilaisia ja palkkatukityöntekijä. 

Peltolassa piti residenssiä muutama Peltolan ostoon osallistunut henkilö. Omatoiminen latuverkosto 

luotiin Kotamäen, Peltolan ja Rumolan välille (allekirjoittanut ei käyttänyt tammikuun aikana 

kertaakaan aurattua tietä - silmiäavaava kokemus!). Tulevan kurssin suunnittelupalavereja pidettiin 

läpi koko talven, suurkiitos mukana olleille kurssilaisille, jotka pystyivät ideoimaan 

opiskelijakokemuksen perusteella parannusehdotuksia! 

Juuri ennen kurssia remontoitiin Peltolan ”Terhola”-niminen huone. Ruskeiksi värjääntyneet seinät 

tapetoitiin Rumolasta löytyneillä tapettirullilla ja luovuutta käytettiin tapetin loppuessa kesken...! 

Onneksi apuun löytyi mm. kirjastosta poistettuja sarjakuvia ja taidekirjoja. Huone muuttui 

kertaheitolla valoisaksi! Terholan ja Meerilän välinen ovi äänieristettiin  ja suljettiin levyillä. Tuvan 

ikkunaan rakennettiin iso taimikasvatushyllykkö. Talo suursiivottiin ennen kurssin alkua. 



 

Terholan äänieristetty väliovi sarjakuvineen sekä luova kirjastonurkkaus. 

Omavaraisuuskurssin teoriajakso alkoi Kainuun Opistolla 19.4. Teoriajaksoon osallistuivat Lasse 

Nordlundin ja Maria Dorffin lisäksi muutama muukin opettaja sekä tietysti uudet sekä 

jatkokurssilaiset. Viikon aikana käytiin läpi lukuisia asiota, eniten kuitenkin viljelyä ja 

omavaraisuuteen liittyviä teemoja.  

Omavaraisuuskurssi alkoi 26.4. Omavaraopistolla lumisissa merkeissä. Jo toinen kylmä kevät aloitti 

kurssilaisten arjen Rasimäellä. Tuhkalla oli onnistuneesti sulatettu hankia kasvimaiden päältä, mikä 

mahdollisti kevättöiden aloittamisen toukokuun toisella viikolla. Alkuviikoilla oli aikaa mm. 

veistellä värttinät ja opetella kehräämään, muutama kurssilainen selätti jo rukinkin!  

 

Erakkolan Omenatarhassa ja Peltolan jokipellolla kevätpuuhissa. 

Omavaraopisto tarvitsi lisää yhteisiä kasvimaita ja siksi Peltolan jokipellolla jatkettiin raivaamista, 

tosin ei läheskään siinä mittakaavassa mitä vuosi sitten. Valtaosa opiskelijoiden kasvimaista 

siirrettiin Peltolan pihapiirin puolelle, vanha kasvimaanpohja löytyi kuusiaidan vierestä tontin 

itäreunasta. Kasvimaata saatiin aikaan pintamaata kuorimalla sekä suoraan kääntämällä 



katepeitteiden alla olleita maa-alueita. Repokankaalla ja Kotamäen pääkasvimaalla tehtiin myös 

pienimuotoista laajennusta. 

Peltolassa aloitettiin leipoa viikoittain ruisleipää paikallisen osaajan Anni Korhosen johdolla. Tänä 

vuonna opetusta saatiin myös gluteenittoman hapanjuuritattarileivän leipomisessa vierailevan 

opettajan Annen johdolla. Ruoanlaittoa opetti tänä vuonna Otso Lepistö. Kurssilaisten toimesta 

leipominen siirrettiin Repokankaalle, jossa ylimääräinen lämpö ei haittaa. Leivinuuni osoittautui 

hyväksi leipäuuniksi! 

Toukokuussa Sunnuntaisuomalaisen toimittaja vieraili Omavaraopistolla ja teki lehtijutun, jota 

julkaistiin laajasti ympäri Suomea. 

Peltolan saunan kiuas purettiin ja uuden kertalämmitteisen kiukaan suunnittelu aloitettiin. Kaikki 

saunavuorot päätettiin siirtää Repokankaalle, joten kiukaan korjaamisella ei ole kiire. Kiukaan 

uudelleenrakentamisen otti projektikseen eräs jatkokurssilainen. 

Huima uutuus kurssilla oli keväinen rankojen uitto Repokankaan puolelta Peltolan rantaan. 

Kokeellisessa uittohommassa meni parisen päivää, ja rantaan saatiin sievoinen määrä rankoja 

polttopuu-urakkaa varten. Kiitos uiton suunnittelusta ja toteutuksesta kuuluu jatkokurssilaisille! 

Muutenkin tuntuu että yksi tämän vuoden kurssin teemoista on polttopuu – opiskelijat ovat tähän 

mennessä mm. kaataneet polttopuita rasiin, aisanneet ja kuljettaneet niitä raahamaalla ja 

ravikärryillä, sahanneet ja pilkkoneet...Näin me saamme polttopuuhuollon pyörimään 

fossiilittomasti Peltolan ja Repokankaan kohdalla. 

Erakkolan omenatarha Rasimäellä ehdotti Omavaraopistolle yhteistyötä, jossa opiskelijat leikkaavat 

ja huoltavat omenapuut keväisin sekä keräävät omenasadon syksyllä. Tätä työtä vastaan 

Omavaraopisto saa käydä keräämässä omenoita sen verran kuin omiksi tarpeikseen tarvitsee. Nyt 

on hyvä tilaisuus täydentää marjasäilykevarastoja omenasoseilla syksyn tullen! 

Vuonna 2020 aloitetun saunan rakentaminen jatkui opistoalueella Lasse Nordlundin johdolla. 

Kaikilla opiskelijoilla oli pienryhmissä lukujärjestykseen kuuluva hirrenveistoviikko, ja saunan 

veistoa on tarkoitus jatkaa siviilipalvelusmiehen voimin heinäkuusta eteenpäin. 

Jo talvella muutamalla aktiivijäsenellä heräsi sellainen ajatus, että väentupa olisi saatava 

rakennustarkastettavaan kuntoon tänä vuonna...! Talkoita päätettiin järjestää kesän aikana neljät, ja 

tavoitteena oli saada lattiat, yläkerran portaat ja kuisti valmiiksi. Lisäksi yläkertaan tarvittiin seinät 

ja välikatto, samoin lämmitysjärjestelmä. 

Touko- ja kesäkuussa järjestettiin kahdet talkoot, joissa oli viitisen osallistujaa. Vauhti oli kova kun 

lattiaa syntyi ensimmäisissä talkoissa! Toisissa talkoissa keskityttiin kuistin rakentamiseen ja se 

saatiinkin viittä vaille valmiiksi. Pieni puuhellakin ostettiin käytettynä ja vietiin jo väentupaan 

odottamaan hormiratkaisua. Erityiskiitos siis väentuvan rakennustalkoolaisille!  



 

Väentuvan kaksissa talkoissa saatiin ihmeitä aikaan...! 

Kesätalkoot päätettiin järjestää tänäkin vuonna kesäkuun puolivälissä lähinnä opiskelijavetoisesti. 

He vastasivat talkoiden ruokahuollosta ja talkoolaiset majoittuivat Repokankaalle. Talkoolaisia oli 

viikon ajan paikalla keskimäärin kuusi. Talkoissa tehtiin pääosin kasvimaatöitä sekä polttopuita. Iso 

kiitos talkoolaisille! Talkoot huipentuivat juhannusjuhliin Repokankaan pihamaalla, saunan ja 

hyvän ruoan merkeissä. Saatiinpa sinne vielä räppikeikkakin...! 

Alkuvuonna 2022 Omavara ry on työllistänyt useita pitkäaikaistyöttömiä  100 % palkkatuella. He 

ovat työskennelleet mm. rakentamisessa sekä polttopuiden teossa.   

Omavara ry on saanut jälleen lahjoituksia. Omavaraopisto sai paikalliselta pariskunnalta kanootin, 

joka oli harjauksen ja pesun jälkeen valmis siirrettäväksi Katajalampeen. Kuljetusprosessi 

osoittautui helpommaksi kuin luultiin, sillä kanoottia pystyttiin vetämään ojia pitkin, siirtomatkaa 

oli noin 500 m. Lisäksi saimme jälleen tiililahjoituksia nurmeslaiselta rakennusliikkeeltä, ne ovat 

menneet tänä vuonna tulevalle maakellarityömaalle Repokankaalle. Kiitos kaikille lahjoittajille!  

 

Kanootin kapean Katajalammelle työnsimme ja seuraksi saimme joukon ahvenia. 



Kurssin myötä jatkamme saunan rakentamista ja Repokankaan ikkunoiden kunnostamista. 

Kurssilaisten kanssa tulemme myös vierailemaan Murtovaaran talomuseossa sekä Hiidenportin 

kansallispuistossa sekä osallistumaan Ärjän taidefestivaaleille 22.-24.7. Vuoden 2022 

Omavaraisuuskurssi kestää lokakuun loppuun asti.  

Haku vuoden 2023 kurssille käynnistyy loppuvuodesta. Omavaraopiston Syystalkoot tullaan 

järjestämään marraskuun puolivälissä, tiedotamme talkoista lähempänä ajankohtaa nettisivuillamme 

sekä sähköpostilistalla. Tervetuloa mukaan! 

KIITOS JÄSENMAKSUN MAKSAMISESTA VUODELLE 2022! Hienoa loppuvuotta! 

Terveisin Maria Dorff 

Omavara ry:n puheenjohtaja 


