
Paavon saarikierros 11.6.2022 - alkukesän uusi tapahtuma Taipalsaarelle 

 
Paavon saarikierros ajetaan 11.6.2022 vanhoilla traktoreilla kylästä kylään reitillä: Röytyn 
kotiseututalo-Haikkaanlahti-Levänen-Peltoi-Jänkäsalo- Rehula-Röytty. Mukaan 
tapahtumaan voi liittyä myös matkan varrelta tai muuten vain tulla tapaamaan vanhojen 
koneiden harrastajia tapahtuman varrella. Tapahtumaan on mahdollisuus osallistua myös 
pyöräillen. 

Lähtö tapahtuu Röytyn kotiseututalolta (Leikonrannantie 1, 54920 Taipalsaari) klo 
09.30.  Ensimmäinen pysähdys on Leväsessä, jossa Leväsen kyläyhdistyksen toimesta on 
tarjolla niin suolaista kuin makeaakin saarikierrokseen osallistuville. Koska samana 
päivänä on myös valtakunnallinen ” avoimet kylät” tapahtuma, voidaan Paavon 
saarikierroksen merkeissä vieraillaan ja virkistäydytään matkareitin varrella toteutettavissa 
eri kylien avoimet kylät tapahtumissa ja tuoda ko. tapahtumiin mukava lisäohjelma sekä 
samalla nauttia kylätapahtumien järjestäjien tarjoamasta ohjelmasta.  

Paavon saarikierros on kaikille avoin ja vapaa tapahtuma.   

Lisätietoja tapahtumasta: maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko, puh. 040-507 5842 

Taustaa tapahtumalle 

Paavon saarikierros lähti liikkeelle lahjoituksesta. Pitkän linjan konemies ja vanhojen 
koneiden harrastaja Paavo Turkia lahjoitti Taipalsaaren maamiesseura ry:lle syksyllä 2021 
omistamansa Ferguson TE-D 20 vm. 51 traktorin ja siihen kuuluvat 5 työkonetta. Paavo 
Turkia on ollut aktiivinen Taipalsaaren maamiesseuran jäsen sekä ollut aktiivisesti mukana 
Taipalsaaren maamiesseuran yhteydessä toimivan Wanhat Masinat konekerhon 
toiminnassa.Saadun lahjoituksen johdosta päätettiin maamiesseuran toimesta synnyttää 
uusi tapahtuma- Paavon saarikierros, joka toteutetaan nyt ensimmäisen kerran lauantaina 
11.6.2022. 

Maamiesseuran yhteydessä toimivan Wanhat Masinat konekerhon johdolla kutsutaan 
kaikki vanhoja traktoreita ja koneita harrastavat yhteiseen vanhojen traktoreiden 
saarikierrokseen mukaan. Tapahtuma on Paavo Turkian maamiesseuralle lahjoittaman 
Ferguson TE-D 20 vm. 51 traktorin ensi esittäytyminen saarikierroksen puitteissa. 
Tapahtumaan voi tulla mukaan myös naapurikuntien konekerhojen edustajia, joten 
odotettavissa on näyttävä vanhojen traktoreiden kavalkadi ja kulkue Paavon 
saarikierroksella lauantaina 11.6.2022.  

Taipalsaaren maamiesseuran yhteydessä toimiva Wanhat masinat konekerho on 

perustettu vuonna 2008 ja se on vuosittain toteuttanut erilaisia tempauksia ja 

esiintymisiä.  

Perinteisin näistä on ollut osallistuminen ja esiintyminen Taipalsaari-päivien yhteydessä 

maaseudun perinnepäivässä. Kerhon jäsenet ovat tuolloin tuoneet omistamiaan vanhoja 

traktoreita ja muitakin historia-ajoneuvoja ja koneita esille ja niitä esitelleet tapahtumassa 

vieraileville. Wanhat masinat konekerho on myös tehnyt yhteistyötä naapurikuntien 

vastaavien konekerhojen kanssa. Näyttävin yhteisesiintyminen tapahtui vuonna 2017, 

jolloin Suomen 100 vuotta juhlavuoden merkeissä tempaistiin yhteinen vanhojen 

traktoreiden historia-ajo Lappeenrannan linnoitukseen Lappeenrannan wanhan kaupungin 

juhlan merkeissä. Kaikkiaan lähes 100 vanhan traktorin voimin.    



 

 

 

 
Kuvat1A-1B: Paavo Turkia ja hänen Taipalsaaren maamiesseura ry:lle lahjoittama 

Ferguson TE-D 20 vm. 51 traktori 

 

Kuva 2: Wanhat Masinat konekerhon 

edustajia lähdössä vanhojen traktoreiden 

historia-ajoon Suomi 100 juhlavuoden 

merkeissä elokuussa 2017 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3: Wanhat Masinat konekerhon koneet esillä maaseudun perinnepäivässä Röytyssä  


