MAATIAISEN POHJOIS-KARJALANPAIKALLISRYHMÄN JÄSENTIEDOTE 2014
Aurinkoinen kevättervehdys!
Paikallisryhmämme tiedotusrinkiin on kuluneen vuoden aikana ilmoittautunut mukaan
jälleen uusia jäseniä. Tervetuloa mukaan mukavaan joukkoon ja toimintaan ja tervetuloa
myös vuoden 2014 maatiaistapahtumiin!

Lauantaina 17.5. klo 10–14 kevät kiekaistaan käyntiin perinteisessä usean yhdistyksen
voimin järjestetyssä KUKKOLAN KEVÄTKIEKAUKSESSA Kukkolan tilalla osoitteessa
Vanha Valtatie 70, Joensuu.
Marttojen näytepuutarhassa on taimien vaihtoa ja myyntiä sekä neuvontaa. Maatiaisesta
paikalla on Tuovi Mutanen vastaamassa maatiaiskasveja koskeviin kysymyksiin.
Myynnissä on Maatiaisen siemenvälityksestä koottu mielenkiintoinen lajivalikoima.
Puutarhapuuhien lisäksi Kevätkiekauksessa on monenlaista ohjelmaa koko perheelle.
Kukkolan tilaan ja sen historiaan voi tutustua osoitteessa
http://www.metla.fi/jo/kukkola/index.htm

Lauantaina 7.6. klo 12–15 Vuonissoikoon-pelimannitapahtuman yhteydessä samoin jo
perinteinen TYYNELÄN TORPAN TAIMIKIRPPIS Birgit ja Erkki Kettusella osoitteessa
Tiensuuntie 85 B, Lieksa. Taimien lisäksi myytävänä on keittoa, lettuja ja
kahveja – ja kaikki pelimannimusiikin säestyksellä. Tapahtuman tiedustelut
Birgit 044 368 4523.
Kettusilla kuoriutuu kevään korvalla horniolaisia kanapoikia. Niitä voi
tiedustella Erkiltä 044 268 4523.

Keskiviikkona 2.7. klo 17 jäsentapaaminen Botaniassa Heinäpurontie 70, Joensuu.
Kierretään yhdessä osastoja sisällä ja ulkona ja tutustutaan kasveihin ja toisiimme.

Maatiaisten oman ohjelman lisäksi maakunnassa on muitakin mielenkiintoisia
maatiaishenkisiä tapahtumia. Tässä maistiaisia Kolin retkiviikolta 28.6.–6.7 ja Maaseudun
Sivistysliitolta.
Keskiviikkona 2.7.
-

klo 8.15–10.00 radion luontoaamun lähetys Pohjois-Karjalan taajuuksilla Kolilta.
klo 10–12 karjan kutsuhuudon suomenmestari, emäntä Anneli Valta-Lisitsin
tutustuttaa kansallispuiston maatiaishiehoihin.
klo 15–17 löytöretki luontoon ja Mattilan maatiaiseläimet.

Lauantaina 5.7.
-

alkaen klo 10.00 Mustolanpellolla tehdään yhteisöllistä ympäristöteosta Rakkauden
Puutarhat.
samalla pellolla myös heinätalkoot klo 12–15 ja leikkimielinen kilpailu, johon
osallistuneet saavat ilmaisen keittolounaan Taidekahvila Ryynäsessä.

Kolin retkiviikon ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteessa
http://www.koli.fi/Suomeksi/Kolilla-tapahtuu/Tapahtumat/Kolin-Retkiviikko-286%E2%80%93672014

Maaseudun Sivistysliitto on hoitanut Joensuun alueella lampaita vuodesta 1996 lähtien.
Noljakan Natura-alueen sekä Kiihtelysvaaran, Enon ja Tuupovaaran Koveron laitumien
lampaat hoitavat puolestaan perinnebiotooppeja ja luonnon monimuotoisuutta. Tulevana
kesänä MSL rakentaa uuden lammasaidan Karhumäen luonnonsuojelualueelle. Osa
aidasta toteutetaan pisteaitana. Hankkeesta tiedotetaan tarkemmin MSL:n sivuilla
http://www.msl-ita.fi/

Pohjois-Karjalan paikallisryhmän yhteyshenkilö
Tuovi Mutanen
044 257 1660
tuovi.mutanen@pp.inet.fi

p.s. Muistathan ilmoittaa mahdollisista sähköpostiosoitteesi muutoksista, niin varmistat
jäsenkirjeen perille tulon myös jatkossa

