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Taipalsaaren Kirkonkylän koulun omalla perunamaalla näkyy 160 oppilaan käden työn jäljet 
 

Taipalsaaren Kirkonkylän koulun 160 oppilasta osallistuivat tosi toimiin omalla perunamaalla, kun oppilaat johdetusti 
osallistuivat pienehkön oman perunamaan toteutukseen Taipalsaaren kirkolla Röytyn kotiseututalon pihapiiriin 
kuuluvalla Juha Ahokaisen omistamalla pellolla.  

Koululaiset pääsivät osallistumaan maanantaina 29.5.2017 perunan istutukseen koulun käyttöön varatulle 
pellolle. Syksyllä  koulujen alettua oppilaat osallistuvat oman perunamaan sadon nostoon.  

Tapahtuman organisoijina toimivat Taipalsaaren maamiesseura ry, maaseutunaiset ry ja tuottajat ry yhdessä 
Taipalsaaren koulutoimen kanssa.  

Tapahtuma alkoi aamulla klo 09:00, jolloin ensimmäiset oppilaat (luokka) saapui istuttamaan opettajansa johdolla 
oman perunapenkin.  

Luokat saapuivat puolen tunnin välein istuttamaan 
kukin oman luokkansa peruna- penkin sekä samalla 
näkemään, miten perunapenkki tehdään ja perunat 
mullataan umpeen penkiksi. 

Järjestäjine puolelta kerrottiin tapahtumassa lähiruon 
tuotannosta ja perunan kasvusta. Ja miten se toteutuu 
tässä koululaisten omassa perunamaassa. Ja miten sitä 
hoidetaan kesällä.   
Jokaiselle oppilaalle annettiin myös tapahtumassa pieni 
” eväspussi”, joka piti sisällään uunituoreen pullan, 
piparin ja mukavia eläin-maaseutuaiheisia” tarroja”.  
 
Kunkin luokan istuttaman perunapenkin päähän myös 
laitettiin luokan tunnus, jolloin oppilaat voivat seurata 
kesän kuluessa, miten oma perunamaa kasvaa ja 

menestyy. Myös syksyllä, kun sadon korjuu tapahtuu koululaisten toimesta, jokainen luokka pääsee näin korjaamaan 
oman istuttamansa perunapenkin satoa.  Myös opettajat saivat istuttaa oman perunapenkkinsä ja näin myös heidän 
kätten tuloksia päästään arvioimaan. Suomi 100 vuotta teemaan liittyen järjestäjät myös istuttivat oman 
perunarivinsä ja tällä osaltaan haluttiin tuoda esille kotimaisen ruoantuotannon merkitystä maassamme. 
 
Koululaisten oma perunamaa tulee olemaan Taipalsaarella positiivisen mielenkiinnon ja keskustelun kohteena kesän 
aikana Röytyn kotiseututalon pihapiirissä vierailevien keskuudessa. Myös Taipalsaari-päivien yhteydessä sunnuntaina 
2.7.2017 Röytyssä pidettävässä maaseudun perinnepäivässä asiaa esitellään.  
 
Siemenperunat tapahtumaan oli lahjoittanut Lemiltä ammattiviljelijä Ari Peuhkuri ja näin tuotiin tapahtumassa 
esille myös eteläkarjalaista perunanviljelyä.  Istutettavat lajikkeet olivat Siikli, Velox ja AnnaBella. Nämä ovat 
nykyään varsin suosittuja lajikkeita ja siksi soveliaita myös koululaisten omalle perunamaalle istutettaviksi.  
 

Nyt toteutettava tapahtuma oli jatkumoa sille, että Taipalsaarella toimivat ” maaseutuseurat ” ovat yhdessä lähes 
joka vuosi jollain tavoin positiivisella tavalla olleet yhteistyössä koululaisten kanssa. Myös tällä kertaa koulu oli tässä 
innolla mukana rehtori Nina Piikin johdolla.  Näin koululaisille tarjoutui mahdollisuus osallistavaan oppimiseen sekä 

mahdollisuuteen nähdä ja kokea, kuinka kasvatetaan kotimaista lähiruokaa. 

Lisätietoja tapahtumasta antavat  
Taipalsaaren maamiesseuran sihteeri Eero Juntunen, puh. 0400 – 372857  ja rehtori Nina Piik,  puh. 040 – 673 4037. 


