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Taipalsaaren koululaisten uutispuurotapahtuma
sunnuntaina 22.9.2019 klo 11.00 alkaen
Taustaa uutispuuron tekoon
Taipalsaaren koulujen ja Taipalsaaren maaseutuseurojen (maamiesseura, tuottajat ja maaseutunaiset)
yhteisenä projektina on ollut tänä vuonna ” rukiin tie pellolta koululaisten pöytään” teema. Koulujen
oppilaille on kerrottu, miten rukiin viljely tapahtuu tänä päivänä ja miten satoa hyödynnetään puhtaiden ja
maukkaiden ruistuotteiden valmistuksessa. Keväällä toukokuun lopulla kirkonkylän koulun 4 ja 5
luokkalaiset kävivät myös Jauhialassa ruispellonpientareella, jolloin heille maaseutuseurojen toimesta
kerrottiin rukiin viljelytoimista kevään osalta ja tulevan kesän toimenpiteistä.

Sadonkorjuuseen oppilaat puolestaan tutustuivat kirkonkylän koulun viereisellä Jarmo Koivusen
vuokrapellolla, jossa oppilaat pääsivät käytännössä seuraamaan rukiin puintia sekä saamaan myös tietoa
tämän päivän ja entisajan rukiin korjuusta. Ja maistelemaan tuoreeltaan vastapuidun rukiin makua.
Tämän puintitapahtuman pohjalta varattiin ”oppilaiden ruispellon” satoa riittävä määrä jauhettavaksi
ruisjauhoiksi Savitaipaleen Tienhaaran myllyssä. Ja niinpä syyskuun aikana kaikissa kolmessa Taipalsaaren
koulussa päästään sitten toteuttamaan koulun valitsemien luokkien kanssa ” ruissämpyläsäpinät”. Eli
leipomaan maaseutuseurojen ohjeistuksella ja avustuksella yhdessä oppilaiden kanssa maukkaita
ruissämpylöitä ” koululaisten ruispellon sadosta”.
Kirkonkylän koululla tämä toteutetaan tiistaina 10.9.2019 klo
09.00-13.00 välillä ja ruissämpyläsäpinöihin osallistuvat 1 ja 2
luokkien oppilaat sekä pienryhmän oppilaat. Saimaanharjun
yhtenäiskoululla ruissämpyläsäpinät pidetään seuraavalla
viikolla keskiviikkona 18.9.2019 klo 09.00-12.00 ja leipomaan
pääsevät samoin 1 ja 2 luokkalaiset.
Vehkataipaleen koululla puolestaan ruissämpyläsäpinät on
syyskuun viimeisellä viikolla 24.9.2019 klo 09.00-13.00 ja
ruissämpylöistä pääsevät leipomaan 2 luokkalaiset ja 3 -4
luokkalaiset.
Kaikkiaan ” koululaisten oman ruispellon satoa” pääsee omakohtaisesti leipomaan ja maistelemaan
ruissäpyläsäpinöiden myötä n. 130-140 oppilasta. Ja myös viemään maistiaisia kotiinkin saakka.

Ruisteema tulee olemaan esillä myös kaikilla Taipalsaaren
koululla esillä olevan valtakunnallisen ruisleipänäyttelyn
myötä syyskuussa.

Mutta ei tässä vielä kaikki. Sunnuntaina 22.9.2019 on maaseutuseurojen toimesta
Taipalsaaren koululaisten ”RUISPUUROTYKKI” kuumana Röytyn pihatossa KLO 11.00
ALKAEN.

Tuolloin tarjotaan ” Taipalsaaren koululaisten oman ruispellon” sadosta
jauhetuista rukiista valmistettua UUTISPUUROA kaikille tapahtumaan
saapuville. Koululaisille sunnuntai on vapaapäivä, mutta maaseutuseurojen
opastuksella koululaisilla on mahdollisuus osallistua UUTISPUURON tekoon ja
jakeluun ja ennen kaikkea itse uutispuurosta nauttimiseen. Ja toivon mukaan
myös koululaisten vanhemmat tulevat maistelemaan koululaisten oman
ruispellon sadosta valmistettua maukasta uutispuuroa.
Tapahtuma on KAIKILLE AVOIN ja ilmainen tapahtuma. Uutispuuroa nautitaan Röytyn pihaton pitkän
pöydän ääressä. Tapahtumassa mahdolliset vapaaehtoisesti annetut puuromaksut lahjoitetaan
lyhentämättömän Taipalsaaren kouluille käytettäväksi oppilaskuntien päättämiin kohteisiin. Joten
UUTISPUUROTAPAHTUMALLA myös aidosti halutaan näin tukea koulujen harrastustoimintaa oppilaiden
päättämällä tavalla.
TOIVOMME, ETTÄ KOULULAISTEN UUTISPUUROTAPAHTUMA SAA VÄEN LIIKKELLE JA TULEMAAN RÖYTTYYN
UUTISPUUROLLE SANKOIN JOUKOIN SUNNUNTAINA 22.9.2019 KLO 11.00 ALKAEN. UUTISPUUROA ON
VARAUDUTTU KEITTÄMÄÄN 70 LITRAA.
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