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Taipalsaaren maamiesseura ry 

      OHJELMA 

 

Maaseudun perinnepäivä ja vanhojen traktorityökoneiden avomuseon 

avajaiset 2.7.2017 klo 11.00 – 15.00 Röytyn kotiseututalolla 

Maaseudun perinnepäivässä voit kokea vanhan ajan maaseutunäyttelyn tunnelmaa sekä tutustua tämän 

päivän elinvoimaiseen maaseutuun monine toimijoineen. 

Tarjolla nähtävää ja koettavaa sekä myös maisteltavaa aikuisille ja lapsiperheille kuin myös kesäasukkaille. 

Maaseudun perinnepäivän avaus klo 11.00 

 maaseutuseurojen ja Taipalsaaren kunnan tervehdykset  

 tapahtuman ja perinnepäivän toimijoiden esittelyä 

 ”Syödään yhdessä Röytyn pihatossa” tapahtuman avaus  

Maaseutupäivässä esillä ja esittelyssä klo 11.00 – 15.00 

 maaseudun perinnepäivän kotieläinhaka eläimineen – lapsiperheiden suosikki 

 vanhat traktorit Röytyn pihapiirissä- ääntä ja pärinää päivän aikana.  

 ” Maistuva maaseutu” osastolla paikallisia tuottajia ja heidän tuotteita maisteltavaksi ja kotiin 

ostettavaksi. Mukana myös ” Lemin rasvanäpit” riihitettyine ruisjauhoineen. 

 hevosajoneuvomuseon monine mielenkiintoisine laitteineen 

Vanhojen traktorityökoneiden avomuseon viralliset avajaiset klo 12.00 

 Rötyn pihapiiriin tehdyllä museokentällä n. 20 - 25 vanhaa traktorityökonetta 1940-60 luvulta 

 mahdollisuus kuulla museoon koottujen traktorityökoneiden omistajilta koneiden historiasta ja niiden 

käytöstä  

Syödään yhdessä – tapahtuma Röytyn uudessa pihatossa klo 11.00 -14.00 

 tarjolla paikallisen Innalanmäen tilan ylämaan karjan lihasta valmistettua suussa sulavaa lihakeittoa. 

Tarjoilusta vastaavat Jänkäsalon WPK:n kulinaristit yhdessä maaseutuseurojen edustajien kanssa. 

Kepparikisa klo 13.00 -14.00  

 Jänkäsalon WPK:n tyttöjen järjestämänä kepparikisat klo 13-14 kolmessa luokassa. Muina 

aikoina voi ratsastaa radan lävitse. Myös Schleich-tallit nähtävillä sekä hevosia myynnissä tyttöjen 

esittelypisteessä. 

Mielenkiintoiset perinnenäytökset perinnepäivän aikana 

 klo 11.30 kehruunäytös (Mirja Iivonen ja Liisa Siitonen) 

 klo 12.30 maidon separointinäytös (Ilpo Kolhonen) 

 klo 13.30 entisajan sepän taontanäytös (Ari Hänninen) 

 käsityönäytöksiä päivän aikana Taipalsaaren käsityöläiset ry toimesta 

Tohtori- Taikuri Ilkka Vertanen esitys klo 13.45 

 tyylikästä Taikuutta Jänkäsalosta.  

Taipalsaaren kipparit lavalla klo 14.00 

 Taipalsaaren kipparit vuosilta 1994 -2017 yhteisesiintyminen 

Yhdistykset ja yhteistyötahot esittelevät toimintaa klo 11.00 – 15.00 

 Taipalsaaren maamiesseura ja maaseutunaiset ja tuottajat, metsänhoitoyhdistys 

 Jänkäsalon WPK, Etelä-Karjalan kylät ry, Taipalsaaren Kisa ry, Lpr seudun ympäristötoimi /Pisara 

hanke yms. 

Röytyn kotiseututalon kesäkahvio ja käsityöläisten myymälä palvelee koko päivän kävijöitä. 

Tapahtuman järjestäjätahot: Taipalsaaren maamiesseura, maaseutunaiset, tuottajat, kotiseutuyhdistys ja 

Taipalsaaren kunta sekä Jänkäsalon WPK 

 

 


