
Elonkierron kesä huipentuu lasten maatalousnäyttely Mansikkiin
Elonkierron teemailloissa puhutaan linnuista, juhlitaan kotimaista kasvinjalostusta sekä ihastellaan koiratanssia,
poniagilityä ja rally-tokoa. Vilkas kesäkausi polkaistaan käyntiin kesäteatterilla. Tapahtumat huipentuvat syyskuussa
järjestettävään lasten maatalousnäyttely Mansikkiin.

MTT:n maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierrossa Jokioisissa riittää nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Lehmät, hevoset ja lampaat
laiduntavat puistossa kesäkuun alusta syyskuun puoleen väliin. Kävijä pääsee tutustumaan harvinaisiin suomalaisiin
maatiaislehmärotuihin, kyyttöihin, lapinlehmiin ja länsisuomalaiseen.  

Ideateatterin komedia avaa Elonkierron kesäkauden

Aleksis Kiven suosittu komedia ”Nummisuutarit” viihdyttää yleisöä Elonkierron makasiinilla toukokuun lopulta juhannukseen asti.
Näytelmän ohjaa Mika Vuorentie, ja sen ensi-ilta on Elonkierron makasiinilla 29.5. klo 19.

Kesäkuun teemailtaa isännöi tunnettu lintuasiantuntija

Heinäkuun viimeisenä lauantaina, 26.7. nähdään eläimellistä menoa Elonkierrossa. Jokioisten Pitäjänpäiviin liittyvässä tapahtumassa voi
tutustua uusiin hauskoihin eläinharrastuksiin koiratanssiin, poniagilityyn ja rally-tokoon. Koiratanssikilpailuissa ohjaaja ja koira
suorittavat tuomarin arvosteleman ohjelmakokonaisuuden musiikin tahdissa. Koiratanssi on luovaa tottelevaisuutta, jossa yhdistyvät
koirankoulutustaidot ja taiteellinen ilmaisu. Lajia esittelee Loimaan Seudun Kennelkerho.

Elonkierron eläinten ohella, päivän aikana voi tutustua myös minipossuihin, ystäväkoiriin, katsella lampaiden paimennusta sekä hoitaa ja
ruokkia karitsoita. Lapsille on tarjolla maksullista talutusratsastusta. Tapahtumat pyörähtävät käyntiin klo 12. 

Elokuussa juhlitaan kotimaista kasvinjalostusta

Tapahtuma alkaa Elonkierron portilta teemakierroksella ”Maan mainiot maut” 7.8. klo 18. Illan asiantuntijana on ravitsemustieteiden
professori Mikael Fogelholm. Kierros päättyy Boreal Kasvinjalostus Oy:n tarjoamiin täytekakkukahveihin ja latotansseihin.

Elonkierron makasiinille rakennetulta maalaistorilta voi ostaa lähiseudun tuotteita vihanneksista leivonnaisiin sekä Kuninkaankartanon
Panimon oluita. Latotanssit alkavat noin klo 21 ja myös sinne on vapaa pääsy. Tansseja tahdittaa jokioislainen orkesteri J&J. MTT:n
lisäksi järjestäjänä on Boreal Kasvinjalostus Oy.

Lasten maatalousnäyttely syyskuussa 

Lasten maatalousnäyttely Mansikki on aivan uudenlainen maaseututapahtuma lapsille. Syyskuussa 13.9. klo 10–17 voi tehdä ja tuntea
– ajaa traktoria, harjata ponia, lyödä naulaa ja tutustua vaikkapa alpakkaan. Lapset pääsevät kokeilemaan omin käsin myös
tutkimustyötä. Tapahtuman järjestää LounaPlussa ry yhteistyössä MTT:n ja alueen yhdistysten kanssa.

Elonkierto on maatalousaiheinen esittelypuisto, joka sijaitsee Jokioisissa Lounais-Hämeessä. Käy katsomassa tapahtumien tarkemmat
ajat osoitteessa: www.mtt.fi/elonkierto

Lisätietoja tapahtumista: 
tutkimussihteeri Anneli Nuoranne, MTT, puh. 029 531 7570 
tilanhoitaja Ari Turtola, MTT, puh. 029 531 7842, etunimi.sukunimi@mtt.fi 

Lasten Maatalousnäyttely Mansikista: Elina Hujanen LounaPlussa ry, puh. 050 379 1831 

Elonkierto Facebookissa: https://www.facebook.com/elonkierto

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen
kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Lisätietoja www.mtt.fi


