OTAVAN KOULUTILAN YSTÄVÄT TEKI VUODEN 2017 MAISEMATEON
ETELÄ-SAVOSSA
Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko 2017 Etelä-Savossa on Otavan koulutilan ystävät
ry:n toiminta Otavan koulutilan puiston vaalimiseksi.
Etelä-Savon Vuoden maisemateko valittiin nyt kolmatta kertaa ja teemana oli ”Itsenäisyyden merkit
maisemassa”. Kilpailun suojelijana toimi ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, ja se on osa Suomi
100 -juhlavuoden tapahtumia. Voittaja julkistettiin Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten
edustajakokouksessa 18.11.2017 Kerimäen Päivölässä Savonlinnassa.
Valintaraadin mukaan Otavan koulutilan ystävien toiminta on tuonut lakkautettuun maatalous- ja
puutarhakouluympäristöön uutta elämää, toiminta on monipuolista, kaikille avointa ja perustuu
vahvasti yhteistyöhön. Koulutilan ystävien toiminnalla on saatu käännettyä koulutilan
lakkauttamisen aiheuttamat kielteiset vaikutukset positiiviseksi toiminnaksi. Arvokas ja
monimuotoinen puistoalue sijaitsee keskeisesti taajama-alueella, joten toiminnan vaikutukset
ulottuvat laajalle joukolle niin asukkaita kuin alueella toimivien yritysten asiakkaita ja muita
kulkijoita. Koulutilan ystävät hoitavat yhteistä ympäristöämme ja järjestävät toimintaa talkoilla.
Tapahtumat on suunnattu eri ikäisille. Kohde toimii myös oppimisympäristönä ja säilyttää näin sekä
koulutilan perinteitä, että jatkaa hyvinvoinnin takeena olevaa koulutuksen ja tiedonhankinnan
perintöä. Toiminta on eteenpäin katsovaa, uutta luovaa ja kehittävää sekä kestävän kehityksen
mukaista. Yhdistyksessä toimii suuri joukko aktiivisia ihmisiä ja toiminta kiinnostaa laajasti myös
muita, mikä turvaa toiminnan ja sitä kautta maisemanhoidon jatkuvuutta.
Maisematekokilpailun 2017 teema Itsenäisyyden merkit maisemassa toteutuu Otavan koulutilan
puiston kohdalla koko Suomen hyvinvoinnin takeena olevan pitkän koulutus- ja valistushistorian
perinnön ylläpitämisen sekä tulevaisuuden hyvää ympäristöä, yhteistyötä ja myönteistä ajattelua
rakentavan toiminnan kautta. Heidän toimintansa toimii kannustavana esimerkkinä myös kaikille
muille yhteiskunnan muutosten edessä oleville.
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Otavan koulutilan puisto on kylän sydän
Vuoden maisemateko – kilpailuun Otavan koulutilan ystävät ry innostui osallistumaan luettuaan
lehdistä juttuja viime vuoden Etelä-Savon alueen voittajasta. - Maisemanhoito ja koulutilan alueella
järjestettävät tapahtumat kuuluvat vahvasti yhteen, toteavat yhdistyksen puheenjohtaja Anu
Hämäläinen ja rahastonhoitaja Anna-Liisa Koivisto. - Puistoa pitää hoitaa ja se on paikkana
hienoille tapahtumille. Hoidettu puisto käsittää n. 10 ha ja lisäksi alueeseen kuuluu saman verran
rannan läheisyydessä lehtomaista metsää.
Talkoita on pidetty ahkerasti joka vuosi yhteistyössä useiden tahojen, mm. Mikkelin
puutarhayhdistyksen kanssa. Otavan alakoulun oppilaat käyvät puistossa haravoimassa ja
siistimässä syksyisin. Salosaareen siirtyneen maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen oppilaat auttavat
pensaiden ja puiden leikkauksissa edelleen. Myös vieraslajeja on poistettu joka kesä alueelta.
Puisto toimii edelleen oppimisympäristönä ja myös virkistysalueena, joten yhdistyksen toteuttamat
nimikyltit ja opastaulu ovat tärkeitä. Opastetut puistokävelyt ovat suosittuja ja tuovat paikkaa ja
kasveja tunnetuksi. Merkittävä tekijä maisemanhoidossa on myös yksityiselle maatalousyrittäjälle
vuokrattu entinen opetusnavetta. Peltojen viljely ja maidontuotanto pitävät edelleen yllä pitkää
maatalousperinnettä.
Otavan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen lopettamispäätös
vuonna 2014 tuli järkytyksenä koko seutukunnalle, kertovat
Anu Hämäläinen ja Anna-Liisa Koivisto. - Koulutilalla on niin
pitkä historia ja se on ollut vahva vaikuttaja
perustamisvuodestaan 1859 lähtien. Vaikka opetustoiminta
päättyikin niin ei näin arvokkaan paikan tarvitse silti hävitä.
Tämä ajatus vahvistui yhä useammassa henkilössä ja lopulta
muotoutui Otavan koulutilan ystävät yhdistykseksi heti 2015
alusta. Yhdistys on halunnut toiminnallaan jatkaa perinteitä
perinteisillä tapahtumilla kuin myös luomalla uusia asioita,
joiden kautta paikan arvo ja mahdollisuudet ovat tulleet yhä
enemmän esille ja avautuneet suuremmallekin yleisölle.
Kaikki tämä yhdessä puurtaminen on lisännyt yhteisöllisyyttä
niin yhdistyksen sisällä kuin koko kylällä. Seuraavaksi on
tulossa yhteiset joulumarkkinat. Ensi vuonna Otavan
koulutilan ystävät jatkaa maisemanhoitoa. Suunnitelmissa on
erilaisia talkoita, erityisesti vieraslajien poistamiseksi.
Linnunpönttöjä kiinnitetään puistoon ja rantaan aidataan
laidunta navetan hiehoille.
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