
 

 

MAATIAISEN POHJOIS-KARJALAN JÄSENTIEDOTE 2022 
 

 
kuva: Outi Anttila 

Tervehdys sinulle, itäsuomalainen Maatiaisen jäsen! 

Tämä mökkipihalla kukoistava ihana esikkoniitty on saanut alkunsa Maatiaisesta tilatuista 

siemenistä. Kuvan lähettänyt Maatiaisen jäsen kertoo niitystään näin: 

”Esikkopaljous on Kevätniitty-seosta, jota kylvin vissiin vähän liian tiheään karviaispuskien väliin. 

Seoksessa oli mukana alaskankleitoniaa (pieni määrä) ja ainakin minun pihassani siitä tuli jopa 

vaiva. Leviää tuoreessa maassa liiankin tehokkaasti. Sievä kukka toki on.” 

 



Parin hiljaisemman tapahtumavuoden jälkeen kesä näyttää nyt kuhahtavan kunnolla käyntiin. 

Useat maakunnan toimijat järjestävät heti kesäkuussa monta mielenkiintoista, kaikille avointa 

tapahtumaa. 

Tunnetko petun, tuon perinteisen pula-aikojen hätäravinnon? Ensimaistiaiset ovat tarjolla 

webinaarissa 2.6. ja konkreettisen suutuntuman saa pari viikkoa myöhemmin Juuan pettupäivässä 

15.6. 

Kesäkuussa on myös mahdollisuus tutustua perinteisiin rakennustaitoihin ja kotoisten materiaalien 

käyttöön. Kiteellä rakennetaan pistoaitaa 2.6. ja Kiihtelysvaarassa viherkattoa 15.–18.6. 

Kolmipäiväisen tapahtuman viimeisenä päivänä pääsee retkelle lammaslaitumelle. Ja jos 

pistoaidan teko kiinnostaa, mutta 2.6. menee pettuwebinaarissa tai muissa puuhissa, 

myöhemminkin ehtii mukaan. Liperissä järjestetään pistoaitakurssi 3.9., tästä ilmoitetaan aikanaan 

Maaseudun sivistysliiton ja ProAgrian tapahtumakalentereissa msl.fi/pohjois-karjala/tapahtumat ja 

proagria.fi/tapahtumat. 

Huomaathan, että osaan tapahtumista on ennakkoilmoittautuminen. Kiitos Päiville näiden 

maatiaishenkisten tilaisuuksien tietojen koosteesta! 

 

Elokuun 14. päivä katsellaan 

puutarhaa, perhoskasveja ja 

toivon mukaan myös perhosia 

Polvijärvellä. Tähän maatiaisten 

tapaamiseen ovat tervetulleita 

myös kaikki maatiaisten ystävät.  

 

Kaikkien tapahtumien 

tarkemmat tiedot seuraavilla 

sivuilla. 

 

   kuva: Outi Anttila 

 

Kukoistavaa maatiaiskesää kaikille, nähdään tapahtumissa! 

Tuovi Mutanen 

Maatiaisen Pohjois-Karjalan yhteyshenkilö 

 

 

https://msl.fi/pohjoiskarjala/tapahtumat/
https://www.proagria.fi/tapahtumat


Torstaina 2.6.2022 klo 16.00—19.30 verkossa 

 
Ohjelma: 

16.00 Petun korjuuta 28.-29.5.2022 (kuvaa ja videota Salonsaaresta) 

16.30 Tulevat pettutapahtumat esittäytyvät, ks. alla 

17.00 Metsäkeskuksen puheenvuoro 

17.30 Case Pettu, Venla Siltovuori 

18.00 Petun korjuun historiaa, Vesa Rannikko 

18.45 Petun käyttö ravintona, Sonja Haapakoski 

19.30 Keskustelua ja tilaisuuden päätös 

ILMOITTAUDU 

WEBINAARIIN  
31.5.mennessä:  

bit.ly/pettu020622 

Muut Pettukuu kutsuu -tapahtumat: 
 
ETELÄ-SAVO 
Pettujauhon valmistusta  
28.-29.5.2022 
Salonsaari, Metsäkouluntie 10, Mikkeli 
Ilmoittaudu: bit.ly/pettu280522 
 
KESKI-SUOMI 
Petun korjuuta ja käsittelyä 
8.6.2022  klo 14.00—18.00 
Kolkanlahden vanha metsäkoulu, 
Kolkanlahdentie 280, Kolkanlahti 

KAINUU 
Petun käsittelymenetelmät, pettuelintarvikkeet 
11.6.2022 klo 12.00—14.00 
Riihipiha, Kuusirannantie 76, Vuolijoki 
 
 
POHJOIS-KARJALA 
Pettupäivä 
15.6.2022 klo 16.00-20.00 
Vanha kenttä, Koskelantie 2, Juuka 
Ilmoittaudu 13.6. mennessä:  
Reeta Rönkkö, 050 326 7889, reeta.ronkko@msl.fi 

Tapahtumasarja huipentuu Petturyhmän yhteisosastolla Metku—Metsäkulttuuripäivillä 17.-19.6.2022 Suomen  
Metsämuseo Lustossa, Punkaharjulla. Tervetuloa kaikki petusta kiinnostuneet! 

Lisätietoja Pettukuun tapahtumista. 

PETTU ENNEN JA NYT -webinaari 

Pettupäivien järjestelyistä vastaavat Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Oy KETI, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/ 
ProAgria Itä-Suomi, Maaseudun Sivistysliitto, Etelä-Savon ammattiopisto, Savon ammattiopisto, Etelä-Savon Koulu-
tus Oy, Suomussalmen Seurahuone, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Suo-
men Metsäkeskus sekä paikallisia kylä- ja kotiseutuyhdistyksiä. 

https://bit.ly/pettu020622
https://bit.ly/pettu280522
https://msl.fi/news/pettukuu-kutsuu-pettupaivat-opastavat-petun-ottoon/


Raivattu ranka ja korjattu puu on hyvin 
hyödynnettävissä. Oppisiko aidanteon, olisiko 
pienpuusta bisnestä? Päivän aikana pääset 
tutustumaan ja tekemään yhdessä pistoaitaa. Olet 
tervetullut käymään paikalla tutustumassa 
lyhyemmänkin aikaa, mutta muistathan ilmoittautua. 

Tarjolla opit perinteisen pistoaidan rakentamiseen,  
tietoa ympäristön- ja maisemanhoitoon 
liittyvään yrittäjyyteen sekä kahvitus. Kurssi on 
osallistujille maksuton. Ota mukaan vain omat 
työhanskat!

Pienpuusta pistoaitaa

Tervetuloa oppimaan pistoaidan teko!

To 2.6.2022 klo 12-18 Kiteen Niinipuisto 
(Niinikummuntie 12, Kitee)

Pertti Ikonen, p. 050 3222340, niinikumpu@gmail.com
Tanja Airaksinen, p. 045 120 4259, tanja.airaksinen@msl.fi 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

Ilmoittaudu mukaan 30.5 mennessä. 

Tilaisuuden järjestää yhteistyössä Niinikummun kyläyhdistys ja
Yhteinen ympäristö - elinvoimaa ympäristöstä -hanke.

TERVETULOA! 



Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.6.2022: 
Tanja Airaksinen, tanja.airaksinen@msl.fi, p. 045 1204259 

tai Timo Reko, timo.reko@msl.fi, p. 050 322 6798

Tilaisuuden järjestää Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä-hanke yhdessä Kiihtelysvaara 
seuran kanssa. Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä -hanke on Maaseudun Sivistysliiton ja Itä- 
Suomen Maa- ja kotitalousnaisten/ProAgria Itä-Suomen yhteishanke, ja se kehittää ympäristönhoitoon 

liittyvää yrittäjyyttä ja palvelutarjontaa Pohjois-Karjalan alueella.

 
Kiihtelysvaaran kirkonkylälle kotiseutumuseolle siirretään kevään aikana vanha 

luhtiaitta. Aitta saa päälleen viherkaton. Niitty on kattomateriaalina paitsi kaunis 
ja monimuotoinen myös helppohoitoinen. Mitä viherkattoa tehdessä tulee 
huomioida, kuinka katto rakentuu? Tule tutustumaan ja oppimaan kuinka 

kasvikatto tehdään.
 

Oppeja ja kokemusta katon tekoon voit harjoitella molempina koulutuspäivänä, tai 
tulla mukaan vain toiseen päivään. Koulutuspäivät ovat osallistujille maksuttomia. 

Niittykaton tekoon opastaa Petri Karjalainen.
 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.6. 
Huomio! Säävaraus, ilmoittautuneille ilmoitetaan, jos kurssia joudutaan 

siirtämään.

Niitty katolla 
– opit viherkaton tekoon

15.-16.6.2022 klo 9-15
Kiihtelysvaaran kotiseutumuseo 

(Mäkräntie 2, Kiihtelysvaara)

TERVETULOA! 

mailto:tanja.airaksinen@msl.fi
mailto:timo.reko@msl.fi


Luonnonlaidunpäivä ja viherkatto 18.6.2022 

Luonnonlaitumia ovat niityt, hakamaat ja metsälaitumet, joilla karja laiduntaa. Laiduntava 
karja säilyttää avointa maisemaa ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonlaidun on 
elinympäristö monelle eri kasvi- ja hyönteislajille. Karjan hoitamiseen ja laitumen 
ylläpitämiseen tarvitaan ympäristöyrittäjä. 

Aika: la 18.6.2022 klo 10–13 

Paikka: Kiihtelysvaaran kirkonkylä, Määtänmäki, kohteen ylälaidalla on S-marketin parkkialue 

(Joensuunväylä 11) 

Ohjelma: Määtän majalla on tietoa lampaista, luomusta, laiduntamisesta ja ympäristöyrittäjyydestä. 

Teemme laitumen sisäpuolelle ohjattuja retkiä, klo 10.30, 11.30 ja 12.30. Tutustumme laitumen 

eliöstöön, lampaiden hoitoon ja laidunnuksen merkitykseen luonnossa.  Laitumelta avautuu myös 

pohjoiskarjalainen vaaramaisema. Lisäksi voi tutustua vasta siirrettyyn luhtiaittaan ja sen uuden 

viherkaton viimeistelyyn Kiihtelysvaaran kotiseutumuseolla (Mäkräntie 2). Tilaisuudet ovat 

maksuttomia ja avoimia kaikille. 

Yhteistyökumppanit: Tuulikummun tila ja lampuri-viljelijä Suvi Myller Joensuun 

Kiihtelysvaarasta, Yhteinen ympäristö - elinvoimaa ympäristöstä -hanke sekä Savo-Karjalan 

luomuyhdistys ry ja Pohjois-Karjalan lampurit ry. 

Lisätietoa: maisema- ja ympäristöasiantuntija Päivi Jokinen, 

paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi p. 040 301 2409 

https://tilaisuudet.proagria.fi/event/M0P0Z 

 

mailto:paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi
https://tilaisuudet.proagria.fi/event/M0P0Z


Maatiaisten tapaaminen 
sunnuntaina 14.8. klo 13 

Renssilä, Varosentie 3, Polvijärvi 
 

 

katsellaan puutarhaa ja perhosia 

Tervetuloa! 
säävaraus, varmista tilanne 

Tuovi Mutanen 

044 257 1660 


