MAATIAISEN POHJOIS-KARJALAN PAIKALLISRYHMÄN JÄSENTIEDOTE 2021

Valoisa tervehdys sinulle, itäsuomalainen Maatiaisen jäsen!

Maatiaisen tapahtumat ovat monen muun riennon lailla tauolla niin täällä PohjoisKarjalassa kuin ympäri Suomea. Ehkäpä nyt on tavallista paremmin aikaa perehtyä
siemenvälityksen tarjontaan, kasvattaa taimia tai suunnitella tulevaa.
Innostusta, inspiraatiota ja samanhenkistä seuraa on tarjolla Maatiaisen historian
ensimmäisissä webinaareissa. Webinaarit järjestetään Zoom-alustalla, ja mukaan pääset
klikkaamalla tapahtuman osoitelinkkiä.
Ensimmäisen webinaarin aiheena ovat perinteiset huonekasvit ja toisessa tutustutaan
vuoden maatiaiskasviin siankärsämöön. Myöhemmin on tulossa lisäksi webinaarit vuoden
perinnemaisemasta sekä suomenhevosen työhevoslinjasta.
Näiden Maatiaisen omien webinaarien lisäksi maatiaishenkistä etäohjelmaa tarjoaa
esimerkiksi Maaseudun Sivistysliitto. Keskiviikkona 24.3. klo 18–20 voit palata pariksi
tunniksi vanhoihin hyviin aikoihin MSL:n järjestämässä webinaarissa Maatalousperinteet
tutuksi. Tapahtuman mainos ilmoittautumislinkkeineen on jäsenkirjeen viimeisellä sivulla.
Muista tulevista tapahtumista välitän tietoa sitä mukaa kun sellaista saan. Muista siis
kertoa, mikäli tiedät mukavasta maatiaishenkisestä tilaisuudesta, retkestä, koulutuksesta
tai vierailusta tai olet järjestämässä sellaista itse.

Hyvää ja turvallista maatiaiskevättä!

Maatiaisen Pohjois-Karjalan yhteyshenkilö
Tuovi Mutanen
044 257 1660
tuovi.mutanen[at]pp.inet.fi

PS Muistathan ilmoittaa, mikäli sähköpostiosoitteesi on muuttunut, ja haluat saada
jatkossakin paikallisryhmän jäsentiedotteita. Kerro myös, mikäli et enää halua
vastaanottaa näitä tiedotteita, niin poistan tietosi postituslistalta.

Saaronin lilja ja jokatalonjussi
perjantai19.3. 2021 klo 18–18.30
Tuovi Mutanen kertoo vanhoista huonekasveista
webinaarin osoite https://hamk.zoom.us/j/67893951358

kuva Niilo Valonen / Museovirasto

Siankärsämö lääkekasvina
tiistai 13.4.2021 klo 18–18.30
Henriette Kress kertoo siankärsämöstä.
webinaarin osoite on https://hamk.zoom.us/j/63779363265

kuva Susan Wilander

Maatalousperinteet tutuksi
Webinaari 24.3. klo 18 – 20
Palaa hetkeksi vanhoihin hyviin aikoihin webinaarissamme, jossa käymme läpi perinteisen
maatalousyhteiskunnan vuodenkiertoa. Pääset kuulemaan maatalouden arjesta, keskeisistä töistä ja
juhlista sekä tutustumaan niihin liittyviin perinteisiin. Monet maatalouden perinteet ja perinnejuhlat
laskiaisesta jouluun tarjoavat myös tänä päivänä mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien ja juhlien
järjestämiseen.
Ohjelma
18:00 Tilaisuuden avaus
18:10 Maatalouden vuodenkierto ja vuotuisjuhlat
Maria Vanha-Similä, amanuenssi, Suomen Maatalousmuseo Sarka
Vuotuisjuhlat kiinnittyivät ennen tiiviisti maatalouden töihin ja vuodenkiertoon. Niitä odotettiin ja ne
katkaisivat tavallisen työntäyteisen arjen. Vuotuisjuhlat olivat keskeisiä myös maataloudelle tärkeän
sään ennustamisen tarkkailuajankohtia. Millaisia olivat maatalouden arki ja työt eri vuodenaikoina,
mitä ennen syötiin ja millaista tapakulttuuria vuotuisjuhliin liittyi? Esityksessä on runsaasti kuvia.
19:30 Maatalousperinteestä tapahtumaksi
Reeta Rönkkö, Kyläkehittäjä, Maaseudun Sivistysliitto
Miten maatalousperinnettä voisi hyödyntää meidän kylän tapahtumissa tai juhlissa? Laitetaanpa tulille
helavalkeat tai järjestetään oikein kunnon kekrijuhlat! Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalassa
toteutettavat Ympäristöperinne -hankkeet tarjoavat apua ja kursseja perinnetapahtumien
toteuttamiseen. Ideoidaan yhdessä!
20:00 Tilaisuuden päätös
Webinaari on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille!
Ilmoittaudu mukaan 22.3 mennessä tästä linkistä!
Tilaisuus järjestetään Teams-alustalla. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla osallistumislinkki
tilaisuuteen.
Tilaisuuden järjestävät ympäristöperinnehankkeet, joita toteuttaa Maaseudun Sivistysliitto.
Lisätietoja:
katariina.niskanen@msl.fi / 0453241405 tai reeta.ronkko@msl.fi / 0503267889

