MAATIAISEN POHJOIS-KARJALAN PAIKALLISRYHMÄN JÄSENTIEDOTE 2019

Kevättervehdys sinulle, itäsuomalainen Maatiaisen jäsen!

Tänäkin vuonna kevät kiekaistaan käyntiin usean yhdistyksen voimin järjestettävässä
Kukkolan kevätkiekauksessa Joensuussa lauantaina 18.5. Maatiaisesta on paikalla Tuovi
Mutanen, ja siemenmyynnissä tällä kertaa




Maatiaisen omia siemenseoksia erilaisille kasvupaikoille, mm. Kesäkukkamaa,
Pölyttäjien paratiisi ja Kukkiva kallio.
vuoden maatiaiskasvin paratiisililjan siemeniä.
vuoden vihanneksen juurikkaiden siemeniä.

Nykyisin valitettavan harvinainen paratiisililja on hieno ja vaatimaton perenna, joka täyttää
kevyesti maatiaiskasvin vaatimukset. Jo vuonna 1929 Riku Kasterinne kuvaili paratiisililjaa
Kodin kukkastarha -kirjassaan näin:
”…verrattoman kaunis ja lisäksi täydellisesti talvenkestävä, eikä saisi puuttua mistään
puutarhasta; se on ensiluokkainen ryhmäkasvi ja leikatut kukat ovat mitä suuriarvoisimpia
maljoissa.”
Kotimaiset kasvikset ry:n ja Puutarhaliiton vuoden vihannekseksi valitsemiin juurikkaisiin
kuuluvat puna-, kelta- ja raitajuurikas. Juurikkaista saa niin suun- kuin silmänruokaa:
monipuolisesti kivennäisaineita ja väri-iloa ruokapöytään.
Tervetuloa siemenostoksille! Kukkolan kevätkiekauksen mainos liitteenä.

Vuonislahdessa Lieksassa kesän avajaiset lauantaina 8.6. Alustava ohjelma on seuraava:

klo 11 taidenäyttelyn avajaiset kylätoimintakeskus Kukossa
klo 12–15 kesätorin avajaiset ja taimikirppis (tällä kertaa Rekiniemen caravan-alueella)
Tämän jälkeen ohjelma ja pelimannimusiikki jatkuvat alueella.
Tiedustelut Birgit Kettunen 0443684523

Outokummun vanhat talot avaavat ovensa jälleen kesäisenä viikonloppuna 27.–28.7.
Tapahtumassa on mukana parikymmentä mielenkiintoista rakennusta ja pihapiiriä
Outokumpu-yhtiön ympärille rakentuneessa kaivoskaupungissa. Oheistapahtumina tänä
vuonna professori Marjatta Palanderin luento Outokummun asutushistoriasta paikannimien
näkökulmasta, musiikillinen iltatilaisuus, opastettuja kierroksia sekä Alatorin markkinat.
Alatorin markkinoita vietetään vanhan paloaseman pihassa lauantaina 27.7. Ja maatiaiset
huom! torilla myytävänä myös perinteisiä, harvinaisiakin huonekasveja.
Ajankohtaiset tiedot tapahtumasta löydät facebookista Outokummunvanhattalot.

kevätterveisin
Maatiaisen Pohjois-Karjalan yhteyshenkilö
Tuovi Mutanen
044 257 1660
tuovi.mutanen[at]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.

KEVÄTKIEKAUS
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