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Urheilukentälle vai heinän tekoon? —

 Taipalsaaren koululaiset pääsivät urheilukilpailun 

vaihtoehtona esimerkiksi nostelemaan heinää 

seipäälle 
Taipalsaaren koululaiset saivat lauantain koulupäiväksi kaksi 

ohjelmavaihtoehtoa. Ne, jotka eivät osallistuneet perinteisiin 

yleisurheilukilpailuihin, pääsivät kisailemaan maalaishengessä. 
Minna Mänttäri 

Heinähangon käyttö tositoimissa innosti koululaiset tekemään jopa täysiä heinäseipäitä. 

Kolmasluokkalainen Niko Salonen kertoi laittaneensa heinää seipäälle ennenkin, pienenä ukolla ja 

mummolla. 



Taipalsaaren koulujen tapahtumapäivässä vaihtoehtoisen ohjelman teemana oli maaseutu. Ne, jotka 

jättivät väliin vapaaehtoiset yleisurheilukisat, saivat osallistua Agrolympic-kisailuun. Siinä 

paikallisen maamiesseuran, tuottajien ja maaseutunaisten talkooporukka järjesti koululaisille 

tehtävärasteja. Tarkoituksena oli pitää hauskaa ja oppia maaseudusta ja sen elinkeinoista. 

Liikunnan iloa, voittosuorituksia ja tuuletuksia nähtiin myös maaseututapahtumassa. Huhkimisesta 

kävivät esimerkiksi heinän laitto seipäälle, traktorin veto, keppihevosten esterata ja leikkuupuimurin 

ohjaamoon kapuaminen tikkaita pitkin. Pussihyppelyssä pystyssä pysyminen vaatii osanottajilta 

taatusti enemmän taitoa kuin tavanomaisella juoksuradalla suoriutuminen. 

Taipalsaaren maamiesseuran sihteeri Eero Juntunen kertoo, että lapsille mieluisia rastitehtäviä 

suunnitellessa oli mietitty tarkkaan, mitä tehtävä koululaisille opettaa. Esimerkiksi keksiessään 

nimiä vasikoille lapset ymmärtävät, että Suomessa jokaisella lehmällä on nimi, jolla tilan väki sen 

tuntee. 

Minna Mänttäri 

Lypsysimulaattorilla koululaiset pääsivät kokeilemaan, miltä maidon lypsäminen käsin tuntuu. 

Hyvässä lypsytekniikassa olennaista on pumppaava liike. 

Minna Mänttäri 



”Ei tää töötti toimi”, huikkasi ekaluokkalainen Otso Kahari Valmetin kuskin paikalta. Traktori on 

ollut ennen puolustusvoimien käytössä. Vanhojen traktoreiden kunnostus on maaseudun 

suosikkiharrastuksia. 

Minna Mänttäri 



Takavuosikymmenten maaseudun hupi, pussihyppely, oli uusi laji monelle Taipalsaaren 

koululaiselle. Jalat säkissä eteneminen on sekä yllättävän vaikeaa että yllättävän hauskaa. 

Minna Mänttäri 



1940-luvun Ferguson-traktorin saa alakoululainenkin liikkeelle vetämällä. Hyvä vetotekniikka tekee 

1400-kiloisesta trakotrista kevyen, kuten kuudesluokkalainen Lotta Lahdelma sai huomata. 

Minna Mänttäri 



Lypsykoneen nännikumien tarkkuusheitto ämpäriin on kinkkistä puuhaa. Eskaria käyvälle Elsa 

Kirsillekin kävi selväksi, että kumikapistus jopa pomppaa ämpäristä pois. 

Minna Mänttäri 



Vehkataipaleen kulun oppilaat sanoittivat ja esittivät Maria Tyysterin kanssa laulun omasta 

metsäkoulustaan. 

Minna Mänttäri 



Koululaisilla riitti ideoita r-kirjaimella alkavista vasikan nimistä. Suomessa jokainen vasikka saa 

nimen, jonka alkukirjain kertoo syntymävuoden. Nyt Taipalsaaren karjatiloilla on nimiehdotukset 

valmiina ensi vuodeksi. Listalta voi poimia vaikka Rihannan. 

Minna Mänttäri 



Tieto karttui viljan tähkiä ja siemeniä sekä niistä valmistettuja tuotteita tunnistaessa. Pienellä 

avustuksella lapset suoriutuivat yllättävän hyvin, kertoo tapahtuman järjestäjiin kuuluva Eero 

Juntunen. 

Minna Mänttäri 



Leikkuupuimuri oli yksi päivän suosikeista. Jonottaa kannatti, sillä onnekkaimmat pääsivät 

puimuriajelulle. 
 


