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TERVETULOA JOUKOLLA YHTEISEEN MAASEUTUPÄIVÄÄN SUNNUNTAINA 3.7.2016 

RÖYTYN KOTISEUTUTALOLLE 

 

Röytyn kotiseututalon pihapiirissä 3.7.2016 sunnuntaina pidettävä maaseutupäivä on osa Taipalsaari-päivien 

ohjelmatarjontaa. 

 

Maaseutupäivien ohjelmatarjonnassa on esillä maaseudun perinnettä koneineen ja työnäytöksineen kuin 

myös tämän päivän maaseudun asioita ja suomalaisen puhtaan ruoantuotannon esittelyä.  Tapahtuma on 

kaikille avoin ja tarjoaa myös paljon nähtävää ja koettavaan myös lapsiperheille ja kuin Taipalsaaren 

kesäasukkaillekin. 
Maaseututapahtuman vastuulliset toteuttajat: MTK Taipalsaaren tuottajayhdistys, Taipalsaaren maamiesseura ja 

maaseutunaiset 

 

Maaseutupäivän ohjelma:  

Klo  

11:00  Maaseutupäivän avaus ja tapahtuman esittely (järjestävien seurojen puheenjohtajat) 

 Musiikkia 

11:25 ” Wanhat masinat avaus ” 

11:30- 15:00 ” Pohjolan superruokiin tutustuminen”. Etelä-Karjalan Maa-ja kotitalousnaiset ja Taipalsaaren maaseutunaiset 

tutustuttavat maaseutupäiviin osallistujat Pohjolan parhaisiin superruokiin klo 11:30 – 15:00 

11:30 Tapahtumassa mukana olevien tahojen esittely & esittäytymiset 

 Kotieläinesittelynä Innalanmäen tilan Ylämaan naudat (om. Simo Vitikainen ja Nina Lappalainen) 

 Kotimaisen alkutuotannon ja tuottajayhdistyksen toiminnan esittely (Ilpo Kolhonen) sekä grillimakkaran 

myynti 

 metsänhoito ja oheispalvelut esittely (Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala) 

 ”Kohti puhtaampaa Pien-Saimaata 100 kosteikon voimin”; kosteikkoasiamies Antti Happonen 

 Jässi-jätevesihanke, puolueetonta neuvontaa haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelystä (Tiia 

Velin) 

12:00 alk. Vanhat ajan työmenetelmät esittäytyy:  

 Maidon separointinäytös toteuttajana Ilpo Kolhonen. Vain yksi 

työnäytös klo 12.00 alkaen 

 Kehruu ja mankelointi vanhaan tapaan: toteuttajina Mirja Iivonen 

ja Liisa Siitonen 

 Vanhan ajan suutarin työnäytös: Ari Tylli esittelee ja myy 

tekemiään aitoja nahkakenkiä musiikin kera  

 Wanhat Masinat esittäytyy  ” Zetor-konsertin” myötä 

 Wanhat masinistit konekerhon edustajien haastatteluja ja kone-

esittelyä 

 Vanhojen traktorityökoneiden museoprojektin esittely :Jarmo 

Koivunen 

 Mooses Putro muistisäätiö- toiminta esittely: Helena Miettinen 

 

12:00- 14:00 Historia-ajoneuvot pysähtyy kirkonkylällä (Osmo Laine ja Markku 

Hulkkonen esittelevät) 

12:00- 15:00 Maasotakoulu & toiminta esittely (majuri Seppo Naapila ) 

 ekoaseammuntaa ja väline-ja varusmiestoiminta esittelyä 

 maanpuolustus ja reserviläistoiminta esittely 

15:00 Tilaisuuden päätös: Wanhat masinat ”pöräytys” 

  

Tapahtuman juonto: Asko Saikko, Ilpo Kolhonen ja Eero Juntunen 

 

Lisäksi: Lauantaina 2.7.2016 kunnantalolla on ” yritykset ja seurat esittäytyy” tapahtuma, johon osallistutaan 

maaseutuseurojen ja tuottajien sekä LUX yhteisellä esittelypisteellä 


