”Rukiin tie pellolta koululaisten pöytään”
Taipalsaaren maaseutuseurojen (maaseutunaiset,
maamiesseura ja tuottajat) vuonna 2019 tuottama
tapahtumakokonaisuus.
Ruisteema jatkaa yhdistysten koulujen kanssa tekemää yhteistyötä (vrt perunamaa vuonna 2017).
Ruisleipä - kiertonäyttely
Tapahtuman valmistelu alkoi jo vuonna 2017. Suomen Maatalousmuseo Sarka valmisti tuolloin
kiertonäyttelyn ”Ruisleipä – suomalainen ruisleipä nyt ja ennen” 100-vuotiaan Suomen kunniaksi.
Näyttely tilattiin Taipalsaaren maaseutuseurojen käyttöön keväällä 2017. Näyttely oli kuitenkin
niin suosittu ja varattu jo muualle, että se saatiin Taipalsaarelle vasta syyskuussa 2019. Tästä
johtuen muut teeman tapahtumat toteutettiin vuonna 2019.

Näyttelyssä on lukuisin havaintotauluin (10 kpl) kerrottu suomalaisen ruisleivän historiasta.
Taipalsaarelle se saapui syyskuun alussa.

Ensimmäisen viikon näyttely oli nähtävissä kunnantalon aulassa, minkä jälkeen se alkoi kiertää
Taipalsaaren kouluissa.
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Ensin viikko kirkonkylän koululla, sitten viikko Saimaanharjulla ja viimeinen viikko Vehkataipaleella.
Koulut hyödynsivät näyttelyä opetuksessaan. Mm. Vehkataipaleen koulun jokaviikkoisen
metsäpäivän yhtenä tehtävärastina oli näyttelytauluihin tutustuminen ja niiden avulla
rastitehtäviin vastaaminen. Näyttelytaulut olivat myös esillä, kun koulujen ruissämpyläsäpinöitä
toteutettiin kullakin koululla.
Koululaisten oma ruispelto
Toukokuun 24. päivä kirkonkylän 4. ja 5. luokkalaiset (noin 40 oppilasta) viettivät
”pellonpiennarpäivää”

Marko Suutarin kylvämän ja Voipion omistaman ruispellon äärellä Jauhialassa. Koululaiset näkivät
omin silmin, miltä syksyllä kylvetty ruispelto näytti. Lisäksi heille kerrottiin rukiin viljelystä: miten
ruis on kylvetty, miten se on talvehtinut, mitä keväällä tehdään kasvuun lähteneelle ruisoraalle ja
mitä toimenpiteitä pellolla pitää vielä tehdä kesällä ennen sadonkorjuuta. Halutessaan koululaiset
voivat kesällä seurata ruispellon kasvua ja sadon kehitystä.
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Taipalsaaren kirkonkylän 4. ja 5. luokkalaiset pääsivät perjantaina 16.8.2019 tutustumaan
sadonkorjuuseen. Puolilta päivin noin 40 oppilasta kerääntyi koulun läheiselle Jarmo Koivusen
Kauko Vehmasvaaralta vuokraamalla pellolle. Sateiden jälkeen aurinko paistoi täydeltä terältä ja
niinpä rukiin puintiin päästiin ihan oikeasti.
Oppilaat saivat käytännössä seurata leikkuupuimurin työtä sekä
saivat tietoa tämän päivän ja entisajan rukiin korjuusta.
Opastajilta sujui sekä lyhteiden että kuhilaiden teko. Kilvan
maisteltiin vastapuidun rukiin makua.

Tämän puintitapahtuman pohjalta varattiin ”oppilaiden ruispellon” satoa riittävä määrä
jauhettavaksi ruisjauhoiksi sämpylöitä ja uutispuuroa varten Savitaipaleen Tienhaaran myllyssä.
Kirkonkylän koulun oppilaat tekivät myös pellonpiennartapatuman pohjalta posteritaulun
kirkonkylän koulun ruokalan yhteyteen kaikkien nähtäväksi.
Siinä he olivat omin sanoin ja valokuvin kertoneet, mitä he olivat oppineet ja nähneet rukiin
puintitapahtumassa
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Viidennen luokan oppilaat tekivät oppitunneilla peltovierailusta ”jutun” Länsi-Saimaan sanomiin
tarjottavaksi (ohessa liitteenä). Juttu julkaistiin 22.8.2019 Länsi-Saimaa lehdessä.
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Ruissämpyläsäpinät Taipalsaaren kouluilla
Kaikilla kolmella Taipalsaaren koululla järjestettiin syyskuun aikana ” ruissämpyläsäpinät”, joissa
koululaiset pääsivät leipomaan omakätisesti ruissämpylöitä sekä saamaan tietoa rukiin käytöstä
kotimaisena elintarvikkeena. Kullakin koululla ”säpinät” pidettiin samalla viikolla, kun
valtakunnallinen ruisnäyttely oli ko. koululla esillä.

Sämpyläsäpinät kohdistettiin 1-2 luokkalaisille. Kirkonkylän koululla osa 6. luokkalaisista kävi
leipomassa lopputaikinan. Vehkataipaleella kaikki oppilaat pääsivät leipomaan, myös eskarilaiset.
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Tapahtumien pääohjaajana toimi ruokapalvelu asiantuntija Hannele Veteli Etelä-Suomen maa- ja
kotitalousnaisista. Hänen apunaan oli joka koululla viisi maaseutunaisten tai maamiesseuran
jäsentä.

Koululaiset voitiin näin jakaa 4-5 oppilaan ryhmiin leipomaan. Lisäksi apuna oli tietysti opettaja ja
muuta koulun henkilökuntaa, Saimaanharjulla myös 8-luokan oppilaita. Kaikkia apukäsiä tarvittiin.
Vauhdilla oppilaat tarttuivat leivontaan ja taikinaan tekoon. Varmaan kaikki oppilaat upottivat
kätensä taikinakulhoon. Neljä tuntia kului hujahtamalla leivonnan ilossa. Leivonnan pääteeksi
sämpylöitä maisteltiin ja jokainen oppilas sai myös kotiin viemisiä ohjeiden lisäksi.

Kaikkiaan näihin kolmeen ”sämpyläsäpinään” osallistui yli
160 oppilasta ja koululaisten leipomina syntyi lähemmäs
1000 maukasta ruissämpylää.
Oli tosi hienoa olla mukana ja nähdä, miten innolla kaikki
oppilaat osallistuivat tapahtumaan.
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Uutispuurotapahtuma Röytyn pihatossa

Kaikille avoimessa uutispuurotapahtumassa Röytyn pihatossa sunnuntaina 22.9.2019 nautittiin
puurosta kaikilla mausteilla (liittenä Etelä-Saimaan juttu).

Uutispuuron ruisjauhot olivat peräisin koululaisten nimikkopellosta.
Riita Husu Ylämaalta keitti soppatykissään peräti 70 litraa puuroa, ja kaikki meni lähes 200 syöjän
voimin viimeistä lautasellista myöten.
Vaikka tapahtuma oli kaikille avoin ja ilmainen,
lähes kaikki uutispuurolla kävijät halusivat antaa
vapaaehtoisen puuromaksun. Näistä kertyikin
melkoinen summa.
Taipalsaaren maaseutuseurat lahjoittivat tämän
summan, 394,65 euroa, lyhentämättömänä
Taipalsaaren koulujen käytettäväksi.
Puurolla kävijöillä oli myös mahdollisuus tutustua
ulkorakennukseen tuotuun ”Ruisleipä” -näyttelyn
tietotauluihin.
Kiitokset
Teemakokonaisuuden toteuttamiseen saatiin tukea Etelä-Karjalan maataloussäätiöltä. Tuen
avulla voitiin kattaa Hannele Vetelin työpanoksesta aiheutuneita kustannuksia sekä
uutispuurotapahtuman kustannuksia. Kiitokset säätiölle.
Suuri kiitos niille yli 20 maaseutuseurojen talkoolaiselle, jotka
mahdollistavat näinkin monen tapahtuman toteutuksen. Talkootunteja
kertyi lähemmäs 180. Ilman teitä kaikkia tämä ei olisi onnistunut.
Taipalsaaren kouluille iso kiitos mukavasta yhteistyöstä.
4.10.2019
Jutun kirjoittaneet: Marja-Liisa ja Eero Juntunen
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Liite: Maakunnallisen Etelä-Saimaa lehden juttu 2 sivulla uutispuurotapahtumasta 23.9.2019

8

