
 

 

MAATIAISEN POHJOIS-KARJALAN PAIKALLISRYHMÄN JÄSENTIEDOTE 2018 
 

Kevättervehdys sinulle, itäsuomalainen Maatiaisen jäsen! 

 

Tänäkin vuonna kevät kiekaistaan käyntiin usean yhdistyksen voimin järjestettävässä 

Kukkolan kevätkiekauksessa Joensuussa. Maatiaisesta on paikalla Tuovi Mutanen, ja 

siemenmyynnissä tällä kertaa monipuolinen valikoima vuoden 2018 vihanneksen papujen 

lajikkeita. Tervetuloa ostoksille! Kukkolan kevätkiekaus lauantaina 19.5. 

Kesäkuussa tapahtuu Vuonislahdessa. Vuonissoikoon ja Avoimet kylät lauantaina 9.6. 

Elokuussa olemme saaneet kutsun Savoon Juankoskelle. Ruukkialueeseen tutustumisen 

ohella suunnittelemme mahdollista yhteistä toimintaa. Maatiaisväen kesäpäivää 

Juankoskella vietämme lauantaina 4.8. Tervetuloa mukaan tutustumaan historialliseen 

miljööseen ja toisiimme. 

Kaikkien tapahtumien tarkemmat tiedot löytyvät seuraavilta sivuilta. Maatiaisen jäsenet 

ovat ahkeroineet kirjoitushommissakin, joten lopussa on myös kaksi kirjamainosta.  

 

Kiitos kaikille tiedotteen kokoamiseen osallistuneille. Nähdään maatiaistapahtumissa! 

 

Maatiaisen Pohjois-Karjalan yhteyshenkilö 

Tuovi Mutanen 
044 257 1660 
tuovi.mutanen@pp.inet.fi  

 

Olethan muistanut 

 tutustua Maatiaisen kotisivuihin www.maatiainen.fi 

 sekä verkkopuotiin www.maatiainen.fi/puoti, josta voit tilata siemeniä sekä omaan 

tarpeeseen että ylläpitoviljelyyn. 

 ilmoittaa, mikäli sähköpostiosoitteesi on muuttunut, ja haluat saada jatkossakin 

paikallisryhmän jäsentiedotteita 

 tai mikäli et enää halua vastaanottaa tiedotteita. 

 



 



VUONISSOIKOON 
ja 

AVOIMET KYLÄT 

9.6.2018 

Vuonislahden  

kylätoimintakeskus Kukossa 
(entinen koulu) 

Vuonislahdentie 184, 81590 Vuonislahti 

klo 12 – 15 

kesätorin avajaiset 

taimikirppis 

pelimannimusiikkia 

kesänäyttelyn avajaiset 

Luca Bertin valokuvia ”Ihminen ja luonto” 

Seppo Mölsän pajuveistoksen paljastus 

 

Lounaskahvila Soroppi ja kyläkirppis ovat avoinna 

koko päivän 

Iltapäivällä pelimannien soitto jatkuu Rekiniemen 

karavaanari-alueella 

tiedustelut: 044 368 4523 



 

Itä-Suomen Maatiaisten kesäpäivä 

Juankosken ruukkialue lauantaina 4.8.2018  

13.00 Kokoontuminen, keittolounas ja kahvittelu (omakustanteinen, huom. maksu vain käteisellä) 

Soittokunnan talo, Juankoskentie 7 

14.00 Opastettu kierros viereisellä Ruukin alueella  

Juankosken ruukki on Suomen vanhin ja parhaiten säilynyt järvimalmia hyödyntänyt Savon 

ruukkikokonaisuus. Yhdyskuntaan kuuluu mm. vuonna 1826 rakennettu empiretyylinen 

ruukinkartano, jonka puisto toimi ruukin kukoistuksen aikana mallipuutarhana alueen asukkaille. 

 

 

 

 

 

 

Ennen Soittokunnan talolla kokoontumista halukkaat voivat vierailla esimerkiksi Topin maatilamyymälässä 

(Kaartotie 8, Muuruvesi). Yli 100-vuotiaassa kivinavetassa toimiva myymälä on erikoistunut luomu- ja 

lähituotteisiin. Topin Maatilamyymälä on lauantaisin avoinna klo 10–15. 

 

      Ruokailun järjestämiseksi ilmoittaudu etukäteen 28.7. mennessä Marianne Mattilalle 

      sähköpostitse minnamarianne.mattila@gmail.com  

      tai tekstiviestillä numeroon 050 337 6449 

 

mailto:minnamarianne.mattila@gmail.com


 
Omakustanne kirjaa valkosipulista KIEHTOVA 
KYNSILAUKKA tarjoan myyntiin hintaan 18,00 
euroa ja lähetyskulut yhteensä 25,60€. Kirjan voi 
tilata sähköpostilla sipuli.tikka@hotmail.fi 
Terveisin Kalevi Tikka 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katso kukkaa!  

 

Nyt kurkotetaan kohti kesää, valoa ja kukkien kauneutta.  

Viime vuoden puolella ilmestynyt Katso kukkaa! on uudentyyppinen perennakirja, jossa pääosassa 

on kukkien kauneus.  Kirjassa kurkistetaan perennojen historiaan, esitellään intohimoisia 

perennapersoonia sekä käsitellään käytännönläheisesti perennaistutuksen perustamista ja hoitoa.  

Kirjassa tutustutaan perennoihin tarkastelemalla mistä ja millaisista osista niiden kauneus koostuu. 

Lopuksi perehdytään lajien yhdistämiseen ja sommitteluun – siihen, miten syntyy kaunis 

perennaistutus. 

Runsaasti valokuvia sisältävä opas soveltuu käsikirjaksi ja inspiraation lähteeksi niin viheralan 

ammattilaisille kuin kotipuutarhureille. 

 

Kirjasta sanottua: 

”Olen selaillut teosta, lukenut ja taas selaillut ja lukenut. - - Ja vaikka nyt toistan itseäni niin tämän 

kirjan jälkeen ei katso puutarhaa enää entisin silmin. Niin minuun kolahtava tämä teos oli. 

Suosittelen!” (Päivänpesän elämää -blogi) 

 

Kirja on Viherympäristöliiton julkaisema ja sitä on saatavissa Viherympäristöliiton verkkokaupasta 

kauppa.vyl.fi. 

 

Lisätietoja kirjoittajalta 

Tuovi Mutanen 

tuovi.mutanen@pp.inet.fi 

044 257 1660 

 


