KESTÄVÄN ELÄMÄN
KIERTOKOULU-POHDOS
3.–.4.2020, pe klo 19–21, la klo 10–12 ja 13–15
Zoom-tapaaminen
https://zoom.us/j/627971431

JÄRJESTÄJÄT
Minna Hokka (minnahokka.com), Kestävän elämäntavan kiertokoulun avoin tiimi ja, SKEY ry,
Katajamäen
ekoyhteisön
parannusperintöhanke,
Maan
ystävien
Yhteys
maahan
ja
alkuperäiskulttuureihin -toimintaryhmä

KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN KIERTOKOULU
1600-luvulta 1900-luvun alkupuolelle pidettiin taloissa, kievareissa ja pappiloissa ”kiertokoulua”, jossa
ihmisiä opetettiin mm. lukemaan ja kirjoittamaan. Suomen ekoyhteisöprojektissa vuosina 1998–2006
kiertokoulua jatkettiin järjestämällä tapaamisia eri yhteisöissä tai kestävien elämäntapojen kannalta
kiinnostavissa paikoissa. Nyt kiertokoulutoiminta tarjoaa jälleen yhteisöllisyyttä matalalla kynnyksellä .
Kiertävyyteen liittyvät myös puhepiirien, kehoharjoitusten, talkoorupeamien, teemapohdoksen,
laulajaisten ja saunonnan toistuvuus tapaamiskerrasta toiseen.
Koronapandemian vuoksi seuraava kiertokoulu toteutetaan kahdessa osassa: tiivistettynä etäyhteydellä
huhtikuussa ja loppukesällä/syksyllä Tl. Koskella sijaitsevalla Länsitalon tilalla.

ETÄ-KIERTOKOULUN OHJELMA
Perjantaina 3.4. klo 19–21 kiertokoulu-teema
- yhteislaulu, tutustumis- ja toivepiiri
- kokemuksia kiertokoulusta ja tulevien tapaamispaikkojen kartoittamista
- tutustumista Länsitalon tilaan
Lauantai 4.4. klo 10–12 ja 13–15 paikallinen teema
- ideoista visioita -aivoriihi: savirappausta, paimensoittimia ja yhteisö?
- ruokopillin rakentaminen -demo ja musiikkia paimensoittimilla
- keskustelua ja ideointia kiinteistön käytöstä ja kunnostuksesta
- yhteenvetopiiri ja yhteislaulu

KIERTOKOULUPAIKKAAN LIITTYVIÄ TEEMOJA JA TALKOITA
Musikantti, ITE-taiteilija ja kädentaitokouluttaja Minna Hokka esittelee kiertokoulussa Länsitalon tilan.
Tarkoitus on ideoida osalle kiinteistöä yhteisöllistä toimintaa, jonka toteuttamiseen voi osallistua eri
tavoin. Lisäksi hahmotellaan kehityspolkuja ja niille johtavia askelia sekä pohditaan tulevia remontteja.
Historiallisesti arvokkaan kiinteistön navetta, kuivuri-kotitarvemylly, paja ja aitta mahdollistavat
monenlaisen toiminnan kehittämisen sekä luovia yrittäjyys- ja asumisratkaisuja. Huomion arvoisia ovat
myös metsäinen pihapiiri, puutarha, jatkuvan kasvatuksen metsä ja Paimionjoki. Luonnonmateriaalit ja
perinnetaidot kuuluvat Minnan osaamiseen; etäkiertokoulussa tutustutaan paimensoittimiin.
Tilan lievästi sisäilmahaittaiseen päärakennukseen on suunnitteilla sisäseinien biohiili-savirappaus.
Syksyn ensimmäisen kiertokoulun osallistujat saavat näillä näkymin opetella rappausta. Harjoittelua saa
halutessaan jatkaa, sillä rakennus voisi toimia osittain julkisena biohiili-savirakentamisen talkookohteena
ja mallitalona. Kun mikrobiongelma on tutkitusti ohi, talo voisi palvella yhteisön kotina ja sekä
ekologisena oppimis- ja kulttuurikeskuksena. Toteutettaviin ratkaisuihin edetään yhdessä tulevien
asukkaiden ja/tai yhteistyökumppanien kanssa.

Lämpimästi
tervetuloa
tutustumaan
kiertokoulun ideaan,
yhteisöistä
kiinnostuneisiin ihmisiin sekä paikkaan, jossa voi tehdä yhdessä ihmeitä.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUDU MIELUITEN VIIMEISTÄÄN 3.3. KLO 16
Ilmoittautumiset ja Länsitalon tila: Minna Hokka, minnahokka@gmail.com ja puh. 040-5151 653
Kiertokoulu: Kai Vaara, kai.vaara@gmail.com ja puh. 040-722 1793

LÄNSITALON NYKYTILANNE JA VISIOITA
REMONTTEJA
Päärakennus on ollut vuosia asumaton ja vuonna 2018 rakenteista löytyi kosteusmikrobeja. Ongelmien syitä ja
altistuneita rakenteita on poistettu ja tuuletusta lisätty. Savirakentaja Outi Tuomela on kehittänyt biohiili-savimassan, joka vaikuttaa sopivan hometalojen korjaukseen. Sen vaikuttavuutta talosta otettuihin
materiaalinäytteisiin tutkii parhaillaan emarita professori Mirja Salkinoja-Salonen. Kun sisäilma on saatu kuntoon,
talon alkuperäinen ilme palautetaan julkisivuremontilla. Tulevana kesänä on parin piharakennuksen kattoremontti.
YHTEISÖLLISYYTTÄ JA MIELEKÄSTÄ TOIMINTAA LUONNNOLLISESTI
Päärakennuksessa on 5–10 asukkaalle viisi makuuhuonetta ja yhteistiloina mm. keittiö, olohuone ja sali,
vesivessat, verstas ja sauna. Tilalla järjestetään tulevaisuudessa konsertteja, työpajoja ja kursseja: paimensoittimet,
kanteleensoitto, itkuvirret, taide ja käyttöesineet kasveista, savirappaus, biohiiletys, kasvisten hapatus ja
juurileivonta leivinuuneissa. Miljöö innostaa elämyksiin: kellarilaulantaa, aamurituaali lähteellä, tarinointia ja
musiikillinen mielikuvamatka myllyssä sekä kesäiltojen soitot sarvi- ja tuohitrumpeteilla. Kalaretket veneellä ja
melonta kuuluvat lähinnä asukkaille. Musisointiryhmiä perustetaan tarpeen ja resurssien mukaan. Yhdistys tai
yhteiskunnallinen yritys jalostaa luonnonmateriaaleja soitinrakennusaihioiksi, myy materiaalipaketteja ja
muinaispuhaltimia sekä tuottaa opetusmateriaalia. Monisukupolviset päiväleirit perinnekulttuurin sekä luonnon
herkkujen parissa luovat edellytyksiä vanhusten osa-aikaisen perhekodin perustamiseen.
VOIMAVARAT, JAKAMINEN JA KEHITTYVÄ VUOROVAIKUTUS
Kiertokoulu mahdollistaa ihmisten kohtaamisen, joka voi johtaa yhteistyöhön jaettujen arvojen toteuttamiseksi.
Luottamuksen rakentuessa toisiaan arvostavat ja täydentävät persoonat voivat luoda yhteisen vision ja konseptin
sen toteuttamiseksi. Selkeä ja innostava tavoite, pyrkimys väkivallattomaan kommunikointiin, vastuullisuus,
palautuminen ja luovuus edistävät toiminnan resurssitehokkuutta ja jatkuvuutta.. Tule mukaan omana itsenäsi,
annetaan ja saadaan lahjoja. Tehdään ilolla paikkasidonnaista, merkityksellistä yhteisötaidetta.

