Lupiini- ja kasvivärjäysloma Lomakoti Onnelassa 12.-16.7.2021
Lomakoti Onnelassa järjestetään kasvivärjäysloma, jolla on tarkoitus rentoutua värjäämällä
osallistujien materiaaleja kasviväreillä, liikkumalla luonnossa ja nauttimalla jokivarren rauhasta
turvallisesti. Alueella kasvaa mm. lupiinia, kanadanpiiskua, mesiangervoa, pietaryrttiä ja sananjalkoja.
Lomalla värjätään päivittäin yhteiskattiloissa lomailijoiden toiveiden mukaisesti, mutta pääasiallinen
tarkoitus on käyttää lupiinia. Lomalle voi osallistua 2 - 5 päivänä. Kaksi aamupäivää on varattu
värjäyskasvien poimintaan (ma, ke) mutta muuten padat porisevat klo 9-17 jokaisena päivänä.
Lupiinia ei voi säilöä jatkojalostusta varten koska väriaine häviää nuupahtaneista kukista. Samalla
estämme tehokkaasti vieraslajin leviämistä rannoillamme!
Mikäli joku haluaa tehdä omia värjäyksiään se voidaan järjestää muiden värjäillessä yhteispadoissa.
Halutessaan voi jonkin lomapäivistä viettää myös vaikkapa poimimalla mustikoita, vierailemalla Oulun
keskustan kulttuuririennoissa (ajomatkaa on vain noin 15 min.) tai vaikkapa sympaattisella jokivarren
uimarannalla jonne toki voi halutessaan lenkkeillä myös iltasella saunan jälkeen. Loma voidaan
räätälöidä osallistujien toiveiden mukaisesti joten ehdota tai esitä toiveesi rohkeasti! Loma sopii
erinomaisesti myös niille, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin kokeilleet kasvivärjäystä. Mikäli
innostusta löytyy voimme varata päivän myös esim. shibori- tai batiikkivärjäyksiin.
Pitkä värjäilyloma mahdollistaa myös pitkää liotusaikaa vaativien värjäyskasvien kokeilun. Mikäli
porukassa innostusta riittää, ohjaajalla on ainakin suomuorakasta, paisukarvejäkälää ja tuomen
kaarnaa riittävästi kokeiluun. Muita mielenkiintoisia värjäyksiä voisi tarjota esimerkiksi pujo, järviruoko
ja hevonhierakka. Nyt kannattaa kokeilla sattuisiko löytymään juuri sitä mitä aina on halunnut kokeilla!
Värjäykset järjestetään ulkoilmassa ja osallistujien määrä yhdellä kertaa on maks. 10. Kaikki
varotoimet Covid-19:n tiimoilta on otettu huomioon jo kurssia suunniteltaessa. Onnelassa voi lomailla
koko perhe ja tarvittaessa pikkuväelle järjestetään omaa ohjelmaa. Majoituksen hinta puolihoidolla 2-4
hengen huoneissa on 79 €/päivä, täysihoidolla 85 €/päivä. Onnelassa tarjotaan maittavaa kotiruokaa
lähellä tuotetuista ja tuoreista aineksista erikoisruokavaliot
huomioiden. Kaikissa huoneissa on oma wc ja suihku ja halutessaan
lomalaiset voivat varata kukin oman huoneensa. Sauna lämpiää
kahtena iltana viikossa. Värjäilyn materiaalimaksu on 30 € 1. päivältä
ja Onnelassa yöpyjille 10 €, muille 16 € muilta päiviltä.
Lisätietoja majoituksesta ja varaukset: www.lomakotionnela.fi
040 837 4445
info@lomakotionnela.fi
Lisätietoja värjäyksistä:
ohjaajana toimii innokas harrastelijavärjäri Hannele Sutinen. Kysy tai
ehdota unelmalomasi ohjelmaa! hannele.sutinen@gmail.com

