Maaseudun perinnepäivän ohjelma Röytyssä
sunnuntaina 1.7.2018 klo 11.00-15.00
Maaseudun perinnepäivässä voit kokea vanhan ajan
maaseutunäyttelyn tunnelmaa sekä tutustua tämän päivän elinvoimaiseen maaseutuun monine toimijoineen.
Klo
PÄÄLAVALLA OHJELMAA
11.00 Maaseudun perinnepäivän avaus
 perinnepäivän avaus /maaseutuseurojen tervehdykset /kunnan tervehdys
 tapahtuman ja perinnepäivän toimijoiden esittelyä
 ”Syödään yhdessä Röytyn pihatossa” tapahtuman avaus ( Maaseutunaiset & Tuomo Hyyryläinen)
11.30 100 kosteikon Pien-Saimaa
 100 kosteikon Pien-Saimaa/PISARA-hanke esittäytyy (kunnan edustaja, Raija Aura, Antti Happonen)
ja huomionosoitukset
12.00 Yllätysohjelma (musiikkia, ”kipparit lavalla” , vieraina Charlotta ja Taneli & katusoittaja Ulrich Sturm Kuopiosta)
12.30 Perinnenäytöksiä päälavalla ( maidon separointi, vanhan ajan keittiö, käsityönäytös, suutarin työ )
13.45

Tohtori-Taikuri Ilkka Vertanen show- tyylikästä taikuutta Jänkäsalosta

14.15

Taipalsaaren uuden kipparin julkistaminen
Uuden kipparin esittely (kunnan edustaja ja edellinen kippari )
Tilaisuuden päätös

15.00

Musiikkia ( Taneli ja Charlotta & Taipalsaaren kipparit lavalla & katusoittaja Ulrich Sturm Kuopiosta )
Maaseutupäivässä esillä ja esittelyssä klo 11.00 – 15.00










Vanhat traktorit Röytyn pihapiirissä- ääntä ja pärinää päivän aikana.
” Maistuva maaseutu” osastolla paikallisia tuottajia ja heidän tuotteita maisteltavaksi ja kotiin ostettavaksi
(Innalanmäen ja Suutarin tilan lihatuotteet, muuta paikallista tuotantoa
100 kosteikon Pien-Saimaa – esittelypiste (Lpr seudun ympäristötoimi/PISARA-hanke)
Lemin rasvanäpit osastolla tarjolla tervaa ja ruisjauhoja Lemiltä (Lemin rasvanäpit hoitaa)
Hevosajoneuvomuseo monine mielenkiintoisine laitteineen & SAGA Kino… SAAGA ravikuningatarjuoksut
nähtävissä . TV-pisteessä hevosajoneuvomuseon sisällä
Vanhojen traktorityökoneiden näyttely (1940-60 luvulta työkoneita)
Patalappunäyttelyn ja vanhan ajan keittiö esittäytyy
Taipalsaaren käsityöläisten ” puuhapiste” Röytyn perinnepihalla….. käsityötaitoja lapsille ja vanhemmillekin

Maaseutupäivän aikana ”Syödään yhdessä – tapahtuma” Röytyn pihatossa klo 11.30 -14.00
Tarjolla paikallisten tuottajien toimittamista puhtaista raaka-aineista valmistettua suussa sulavaa ruokaa. Tarjoilusta
vastaavat Jänkäsalon WPK:n kulinaristit yhdessä maaseutuseurojen edustajien kanssa. Soppa syödään Röytyn pihaton
yhteisessä pöydässä
Lapsille ” kepparikisa” alkaen klo 13.00… (toteutus: Jänkäsalon WPK:n tytöt); myös PONI paikalla/Tervaniemen talli
Yhdistykset ja yhteistyötahot esittelevät toimintaa klo 11.00 – 15.00
 Taipalsaaren maamiesseura ja maaseutunaiset ja tuottajat, metsänhoitoyhdistys
 Lemin Ravanäpit / ruisjauhojen jauhatus & tervan myynti
 Jänkäsalon WPK, … vanha paloauto paikalla, esittelyä & myyntiä (linnunpöntöt, sammutuspeite)
 Lpr seudun ympäristötoimi/PISARA-hanke /100 kosteikon Pien-Saimaa” osasto
 Taipalsaaren käsityöläiset työnäytös-esittelypiste
 ” Jässi” hanke: jätevesineuvontapalvelut
 Taipalsaaren SPR – esittelypiste.
 Saimaan Kuitu Oy-esittelypiste
Röytyn kotiseututalon kesäkahvio ja käsityöläisten myymälä palvelee koko päivän kävijöitä.
Tapahtuman järjestäjätahot: Taipalsaaren maamiesseura, maaseutunaiset, tuottajat, kunta sekä Jänkäsalon WPK
Huom !
Historia-ajoneuvojen Saimaan ympäriajon välipysähdys kirkonkylällä 1.7.2018: kaikille pysähtyneille jaetaan
ilmaiset kahviliput Röytyn kotiseututalon kahvioon käytettäväksi
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