MAATIAISEN POHJOIS-KARJALAN PAIKALLISRYHMÄN JÄSENTIEDOTE 2015
Aprilis
Suuret tuulispäät ja koleat säät
minä teen ja poistan roudat ja jäät.
Kylvä siis ja toukosi tee.
Silloin sinä myös suonta iske,
Varjele silmiäs, kurkkuas, kaulaas.
Pyydystä metsän lintuja paulaas.
Näin riimitteli huhtikuusta suomen kielen isä Mikael Agricola 1500-luvulla kalenterissaan
nykysuomelle käännettynä. Kylvöjen tekeminen ja kaulaliinan käyttö ovat oivia huhtikuisia
ohjeita myös 2000-lukulaiselle. Toukokuussa taas ”Koko luonto nyt virkoaa, riemastuu
meri, taivas ja maa.”
Tervetuloa mukaan virkistäviin ja riemastuttaviin kesän maatiaistapahtumiin!

Lauantaina 16.5. 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 6.6. klo 12–15 TYYNELÄN TORPAN TAIMIKIRPPIS osoitteessa Tiensuuntie
85 B, 81720 Lieksa.
Taimikirppiksellä voi ostaa, myydä tai vaihtaa taimia ilman pöytämaksua. Tarjolla on myös
kuumaa keittoa, nokipannukahvia ja lettuja – ja kaikki tämä pelimannimusiikin
säestyksellä. Taimikirppis on tuttuun tapaan osa VUONISSOIKOON kansanmusiikkijuhlaa,
jonka tiimoilta on mukavia tapahtumia pitkin viikonloppua, mm. perinteiset pelimanniiltamat lauantai-iltana Vuonislahden tanssilavalla. Tiedustelut: Birgit Kettunen
0443684523.
Keväällä kuoriutuu myös horniolaisia kananpoikia, joita voi tiedustella Erkki Kettuselta
0442684523.
Sunnuntaina 12.7. RIUTTALA-PÄIVÄN KOTISEUTUJUHLA
Maatiainen on valinnut vuoden 2015 perinnemaisemaksi Kuopion Karttulassa sijaitsevan
Riuttalan Talonpoikaismuseon ympäristöineen. Kunniakirjan luovutus tapahtuu Riuttalapäivän kotiseutujuhlassa. Kansanjumalanpalvelus alkaa klo 10.00 ja kotiseutujuhla klo
12.00.
Riuttalan talonpoikaismuseon sydän on alkuperäinen 1800-luvun savolainen maalaistalon
pihapiiri, jossa on yli 20 rakennusta. Riuttalan pihapiiri ympäristöineen valittiin edustamaan
suomalaista maaseutua ja elämänmuotoa Pariisin maailmannäyttelyyn vuonna 1900.
Jos Riuttala ei ole ennestään tuttu – ja vaikka olisikin – kannattaa yhden heinäkuisen
sunnuntaipäivän ajelu suunnata kohti Savoa. Varsinaista yhteiskyytiä ei järjestetä, mutta
lähtijöiden kannattaa ilman muuta kysellä kyytiinsä muita maatiaisia. Museon osoite on
Riuttalantie 719, Karttula ja kotisivut löytyvät osoitteesta http://riuttala.fi/etusivu

Maatiaishenkisiä tapahtumia on perinteisesti ollut myös Kolin Retkiviikolla, joka
järjestetään tänä vuonna 27.6.–5.7. Retkiviikkojen ohjelma varmistuu huhtikuun aikana.

Itä-Suomen maatiaisten tapahtumia ja kokoontumisia järjestämme me kaikki jäsenet
yhdessä. Kerro siis ideoistasi, kutsu kylään tai suunnittele retki omaksi ja muiden iloksi.
Tälle kesälle on ehdotettu muun muassa osallistumista Liperin leipäpäivään 26.9.2015
sekä maatiaisruokailua. Jälkimmäisen paikaksi sopisi loistavasti vaikkapa vanha Mattilan
tila Kolilla. Jos tunnet jommankumman tapahtuman omaksesi ja olet innokas hoitamaan
sen järjestelyjä, kerro halukkuudestasi.

Mikael Agricolan päivänä kevätterveisin
Pohjois-Karjalan paikallisryhmän yhteyshenkilö
Tuovi Mutanen
0442571660
tuovi.mutanen@pp.inet.fi

P.S. Muistathan ilmoittaa mahdollisista sähköpostiosoitteesi muutoksista, niin varmistat
jäsenkirjeen perille tulon myös jatkossa.

