Mahdollisuutena maisema MAMA-hanke järjestää

Koe Saimaan torpat RIUKUAITATALKOOT PERINNEMAISEMISSA
la 17.5.2014 Puumala, Hurissalo, Pienniemen torppa Saimaan Lietveden rannassa
to 5.6.2014 Mikkelin Anttola, Hiidenmaan torppa Neitvuoren juurella, Saimaan Luonterin rannassa
Tervetuloa oppimaan perinteisiä kädentaitoja aidoissa perinneympäristöissä. Savolaisen riukuaidan mestari Matti Partio Ristiinasta opastaa perinteisen riukuaidan teossa. Samalla on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua kahteen aitoon torppaympäristöön luonnonkauniissa maisemissa. Molemmat torpat sijaitsevat Saimaan rannalla ja rajoittuvat luonnonsuojelualueisiin. Lietvesi ja Luonteri ovat myös saimaannorpan kotivesiä. Uintimahdollisuus. Tarjolla on talkookahvit, mukaan lisäksi omaa evästä, ja jos löytyy, niin
vesuri ja työhanskat. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Tervetuloa!
Puumalan Pienniemi
LAMMASLAIDUN LIETVEDELLÄ
Pienniemen torpalla Puumalan Hurissalossa, Saimaan Lietveden rannalla tehdään lisää aitaa perinnemaisemaa hoitaville
lampaille. Päivän aikana tutustutaan perinteiseen aidanrakentamiseen ja perinnemaiseman hoitoon lampaiden avulla.
Kuullaan, kuinka perinnetietoa voidaan hyödyntää luonto- ja maaseutumatkailussa, kuinka paikan historia voi olla osa
matkailijalle tarjottavaa elämystä. Lauantaina aloitetaan aidanrakennus, ja halutessaan voi jatkaa aitatalkoissa sunnuntai-iltaan asti. Talkookahvit on tarjolla koko päivän. Mukaan voi ottaa lisäksi omaa evästä, ja retkikeittiöstä voi ostaa
keittolounasta. Päivän päätteeksi on mahdollisuus nauttia rantasaunan löylyistä. Majoitusmahdollisuus Pienniemen torpassa tai omissa teltoissa. Yhteistyössä mukana Mahdollisuutena maisema MAMA ja Opas-Guide Tiina.
Tervetuloa Saimaan Veskansan kulttuuriperimän juurille, jylhien kalliovuorten kainaloon!
Aika ja paikka: la 17.5.2014 klo 10–17, Pienniemen torppa, Hurissalo, Puumala
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Opas Tiina Leinonen, guidetiina@gmail.com, 0500 380 032

Anttolan Hiidenmaa
UUSI TUTUSTUMISKOHDE LUONTERILLA
Hiidenmaan torppa sijaitsee aivan Neitvuoren juurella Saimaan Luonterin rannalla. Hiljattain valtiolle Metsähallituksen
omistukseen siirtynyt torppa pihapiireineen on tarkoitus kunnostaa matkailukäyttöön. Riukuaitatalkoilla rakennetaan
perinteistä aitaa torpan pihapiiriin. Torpan pihasta lähtevät Hiidenmaan retkeilyreitit, jotka vievät vanhoihin metsiin ja
Neitvuoren laelle. Neitvuorelta aukeavat huikeat vesistömaisemat Saimaan Luonterille ja Siikavedelle. Talkookahvit keittää Anttolan maa- ja kotitalousseura. Mukaan lisäksi omaa evästä. Yhteistyössä mukana Mahdollisuutena maisema MAMA
ja Metsähallitus.
Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan yhteisen kulttuuriperinnön ja perinnemaiseman kunnostukseen!
Aika ja paikka: torstai 5.6.2014 klo 9-17 Hiidenmaan torppa, Anttola, Mikkeli
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.5. mennessä:
Hanna Suominen, hanna.suominen@ely-keskus.fi, 0295 024 230

