
OMAVARAOPISTON KUULUMISIA   2022 osa II 

 Hei kaikki Omavara ry:n jäsenet!    

Vuoden 2022 toinen puolisko kului lähinnä Omavaraisuuskurssin parissa. Kurssista  jäi hyvät 

muistot ja kurssi huipentui yhteiseen Kekrijuhlaan lokakuun lopussa. Kaikki kurssin aloittaneet 

veivät kurssin myös loppuun ja yhteishenki oli todella hyvä! Kurssin loputtua Peltolaan jäi neljä 

asukasta ja Rumolaan yksi asukas talvea viettämään. Syystalkoot järjestettiin marraskuun 

puolivälissä ja haku Omavaraisuuskurssille 2023 käynnistyi marraskuun alussa.  

Tässä aluksi kertausta loppuvuoden 2022 tapahtumista ja sen jälkeen suunnitelmia tulevalle 

vuodelle. 

Omavara ry pystyi työllistämään yhden nuoren puutarhatöihin alkukesästä 2022 kahdeksi viikoksi 

OP:n myöntämällä yhdistyksille suunnatulla tuella.  

Heinäkuussa kasvimaakiireet hellittivät ja oli aikaa perehtyä perinnekäsitöihin nurmeslaisen Martti 

Pellikan opastuksella. Teimme tuohi- ja päretöitä, väänsimme vitsaksia ja suurin osa kurssilaisista 

punoi itselleen sienikorin. Rumolassa aloitettiin navetan katon uudelleenrakentaminen opettajan 

johdolla. 

 

Tuohitöitä Repokankaalla 

Heinäkuuhun sijoittui jälleen myös Ärjän taidefestivaali, johon kurssilaiset lähtivät soutaen 

kirkkoveneellä 30 km Mieslahdesta. Tänä vuonna onneksi säät suosivat ja matkat molempiin 

suuntiin sujuivat ilman ongelmia! 

Vuosi 2022 oli hyvä lakkavuosi ja mustikkavuosi! Marjavarastot karttuivat ja opiskelijat saivat 

paljon omia talvivarastojakin kerättyä. Sieniä löytyi oikestaan vain muutaman viikon ajanelokuun 

alussa , jolloin ehdittiin onneksi tehdä hapansienisäilykkeitä. Sen jälkeen kuivuus tuhosi muun 

sienisadon, paitsi myöhään nousevat (kuten suppilovahverot). Omenasato oli tänä vuonna olematon 

hyönteistuhojen vuoksi, joten omenasäilykkeiden teko jäi kokonaan pois.  



 

Ärjään soutaen 

Elokuussa kunnostettiin Repokankaan ikkunoita Karoliina Mannisen johdolla yhden viikon ajan. 

Kurssi oli niin suosittu, että sen kestoa päätettiin pidentää seuraavana vuonna kahteen viikkoon. 

Kurssin päätteeksi Repokankaalla oli noin viisi kunnostettua ikkunaa.  

 

Ikkunoidenkunnostusta Repokankaalla 

Kainuun Sanomat kävi tekemässä ison lehtijutun Omavaraopistosta.  

Kurssilaiset kävivät tänäkin vuonna Hiidenportin kansallispuistossa, Murtovaaran talomuseossa, ja 

olivat yhden kalastusviikon Mujejärvellä opettelemassa erilaisia kalastustapoja ja 

säilöntämenetelmiä.  

Kurssin keskelle mahtui myös yksi vierailu. Toivalan ammattiopiston opiskelijat kävivät päivän 

mittaisella vierailulla Omavaraopistolla opettajansa kanssa. Käynti oli antoisa molemmin puolin ja 

vastaava vierailu sovittiin myös jo ensi vuodelle! 

Syyskuu kului perunannoston ja muun sadonkorjuun parissa, sateinen kesä toi hyvän perunasadon 

ja Perunafestiä vietettiin riehakkaissa tunnelmissa! Muuraamista opeteltiin tänä vuonna Peltolassa ja 

Repokankaalla. Peltolassa rakennettiin uusi kertalämmitteinen kiuas saunaan ja talossa korjailtiin 

tulisijoja. Repokankaan aittahuoneeseen muurattiin uusi kamina, joka mahdollistaa kevät- ja 

syysasumisen kodikkaassa aitta-huoneessa. Saunan savupiipusta löytyi ylimääräinen hormi,  joka 

mahdollisti tulisijan asentamisen aittaan! 



 

Peltolan uusi kertalämmitteinen kiuas/Repokankaan aittahuoneen kamina/Peltolan yläkerran hellankunnostus 

Syys-lokakuussa tehtiin metallitöitä ja hirrenveistoa Johannes Tapolan seurassa sekä lautanauhoja 

Katariina Pekkosen opissa. Pääsadonkorjuu oli tänä vuonna onnistunut ajoituksen suhteen ja 

kasvimailta korjattiin runsas sato! Viime vuoden menestyssäilykettä, lanttukimchiä tehtiin tänä 

vuonna tuplamäärä, samoin tehtiin ämpäreittäin hapankaalia sekä Rumolassa, Kotamäellä että 

Peltolassa. Kurssi huipentui kekrijuhliin lokakuun lopussa ja tänä vuonna mukaan tuli ”Palava 

Ukko”, eli risuista koottu hahmo, joka poltettiin pimeässä lokakuun yössä. Maagisia hetkiä! 

 

Kekrijuhlan viettoa ja kimchin tekoa Peltolassa 

Marraskuun alussa Omavaraopistolla vieraili Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden ympäristöjaosto, 

noin parisenkymmentä henkeä. Tämänkin porukan kanssa syntyi antoisia keskusteluja! 

Syystalkoot pidettiin marraskuun puolivälissä ja ne keskittyivät polttopuiden tekoon Repokankaalla, 

Rumolassa ja Kotamäellä. Talkoissa oli melkoinen tekemisen meininki ja paljon saatiin aikaan! 

Porukka oli kyllä väsynyttä myös vaikka onneksi aikainen pimeäntulo rajoitti työntekoa...Talkoissa 

oli kymmenkunta talkoolaista per päivä.  



 

Talkoissa uitettiin rankoja joen yli 

Omavaraisuuskurssista tehtiin lehtijuttu Maaseudun tulevaisuuteen heti kurssin päättymisen jälkeen, 

muutamat kurssille osallistuneet ja talveksi asumaan jääneet kurssilaiset osallistuivat 

haastatteluihin.  

Joulukuussa joukko Omavaraopiston ystäviä osti Peltolan läheisen kiinteistön, Pellonpään, joka on 

kooltaan 27 ha. Vanhinta metsäaluetta ryhdyttiin puuhaamaan luonnonsuojelualueeksi ja se 

näyttäisi toteutuvan alkuvuodesta 2023! Pellonpään kiinteistöllä sijaitsevaa Aapelintaloa voidaan 

näillä näkymin käyttää Omavaraopiston majoituskuvioissa joko kurssilaisten tai työntekijöiden 

majoitukseen. Tämä on upea lisä Omavaraopiston kannalta! 

Joulukuussa pystyimme maksamaan kiinteistöiden ostoihin otettuja lainoja pois suunnitellulla  

aikataululla, hieno juttu! 

Loppuvuonna 2022 Omavara ry on työllistänyt yhden pitkäaikaistyöttömän  100 % palkkatuella. 

Hän on työskennellyt mm. rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa.   

Omavara ry on saanut jälleen lahjoituksia, mm. kanootti, joka sijoitettiin läheiselle Katajalammelle. 

Saimme myös laadukkaan muuripadan, jota suunnitellaan muurattavaksi Rumolaan. Lisäksi on 

tullut pulsaattoripesukone, polkupyöriä, työkaluja ja muuta tarpeellista tavaraa. Puutarhan osalta 

saimme lahjoituksena joukon tyrnipensaita, ja Peltolan jokirantaan onkin nyt perustettu tyrnitarha, 

muutaman ostotaimen lisävoimalla. Kiitos kaikille lahjoittajille!  

Omavaraopiston opiskelijat osallistuivat ahkerasti Rasimäen kyläyhdistyksen tapahtumiin pitkin 

vuotta, ja lokakuussa järjestettiin Peltolassa yhteislauluilta, johon osallistui puolenkymmentä 

kyläläistä. Mukavaa, että kyläläisiin on löytynyt hyvä yhteys! 

Vuoden 2023 varalle on suunnitteilla taas monia juttuja. Omavaraisuuskurssi 2023 järjestetään 

11.4.-30.10.2023. Hakuaika  loppuu 13.2.! Rumolassa rakennetaan uusi navetan katto. 

Repokankaalla jatketaan ikkunoiden kunnostamista. Opistoalueen hirsisauna pyritään saamaan 

seinien osalta valmiiksi, ja jos hyvin käy niin kattokin vielä siihen päälle. Väentupa viedään toivon 

mukaan päätökseen toukokuussa ennenkuin rakennuslupa erääntyy. Lopputarkastus pyritään 

saamaan tehdyksi toukokuussa 2023.  



Omavaraopiston Talvitalkoot tullaan järjestämään 30.1.-5.2.2023. 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. 

Kesätalkoot järjestetään jälleen Juhannusta edeltävänä viikkona. 

Ensi vuodelle on näillä näkymin tulossa jopa kolme palkkatukityöntekijää, hieno juttu! He tulevat 

työskentelemään sekä puutarha- että rakennuspuolella. 

Etsimme Omavaraopistolle osa-aikaista kiinteistönhoitajaa (työaika n. 8h/vko), joka ylläpitäisi ja 

korjailisi Omavaraopiston kaikkia kolmea kiinteistöä, huhtikuusta lokakuuhun. Jos olet 

kiinnostunut, otathan yhteyttä. Voit myös vinkata nikkarihenkiselle kaverille! 

 

Hyvää talvenjatkoa, 

terveisin Maria Dorff 

Omavara ry:n puheenjohtaja 

 


