
olipa kerran kauan sitten 
kuninkaankartano,  
jonka ympärille kasvoi

Maaninka



Juha jetsun maalaus 
Tavinsalmen Kuninkaan- 
kartanosta

Maaningalla on pitävä yhteys Ruotsiin, 
sillä Ruotsin ensimmäinen kuningas 
Kustaa Vaasa perusti Tavinsalmelle 

Kuninkaankartanon, puolustusstrategisesti 
keskeiselle paikalle vesireitin varrelle.

Kuninkaankartano valmistui vuonna 1545, Suo-
mi kuului tuolloin Ruotsiin. Maaningan Tavin-
salmi oli tuolloin koko Pohjois-Savon keskus, 
sillä kuninkaankartano hallitsi suuria alueita 
Varkauden tienoilta Iisalmen ja Kajaanin puo-
liväliin.
Maaningan kehitykseen oleellisesti vaikutta-
nutta kuninkaankartanoa ei enää ole, eikä sen 
tarkasta sijainnista ole saatu varmuutta arke-
ologisissa kaivauksissakaan, mutta asiakirjojen 
mukaan se on sijainnut Tavinniemen paikkeilla.

Kuninkaankartanon läheisyyteen Maaninka-
järven ympäristön muheviin maihin vakiintui 
pysyvää asutusta viljelyksineen. Asutus laajeni, 
sillä talonpojat pyrkivät Kuninkaankartanon 
verovoutien ulottumattomiin yhä kauemmak-
si erämaihin, jonne he kaskesivat uusia peltoja. 
Kuninkaankartano toi Maaningalle viljelyyn 
ruista, ohraa, kauraa, hernettä ja naurista, jopa 
papua. Kotieläimistö moninaistui: lehmien li-
säksi oli englanninpässejä, ruotsinlampaita, 
pukkeja, vuohia, karjuja, emakkosikoja, kanoja 
ja hevosia.
Kuninkaankartano joutui tehtävänsä mukai-
sesti sotien melskeisiin, kuten 25-vuotiseen 
sotaan, joka päättyi Täyssinän rauhaan 1595, 
jolloin raja siirtyi hieman idemmäksi. Hyökkä-
ykset ja ryöstöretket jatkuivat aina Stolbovan 
rauhaan 1617 asti, jolloin raja siirtyi kauas itään 
ja Savo pääsi vihdoin nauttimaan rauhasta. 
Sotilaallisesti Kuninkaankartanon merkitys 
hiipui.
Tavinsalmen Kuninkaankartano säilyi vuo-
sikymmeniä kruununtilana senkin jälkeen, 

kun se ei enää toiminut hallintokeskuksena. Sit-
temmin tila jaettiin vuokratiloiksi, jotka kruu-
nu myi 1767-93 tavallisiksi perintötaloiksi.

Kuninkaankartanon historia päättyi, mutta 
sen vaikutukset jäivät. Kuninkaankartanon an-
siosta Maaninka alkoi kehittyä maanviljelyksen 
ja karjanhoidon edelläkävijäksi muhevine ja 
viljavine maineen. Kartano oli tuonut seudulle 
uusia viljelykasveja ja hyötyeläimiä sekä oppia 
niiden hyödyntämiseen. Asutus oli kasvanut ja 
levinnyt ympäri koko Maaningan. Seutu oli Poh-
jois-Savon keskus, ja olisi kenties siksi jäänytkin, 
ellei Tavinsalmen hallintopitäjän ensimmäistä 
kirkkoa olisi rakennettu Kuopionniemelle 1552. 
Kirkko veti väestöä ja sittemmin liikennettä 
ja kauppaa puoleensa, ja niinpä Pohjois-Savon 

keskukseksi muodostui Kuopio eikä 
Tavinsalmi. Tavinsalmen hal-

lintopitäjästä alettiin käyt-
tää nimeä Kuopio.

Kuninkaankartanon 
vuonna 1997 
pystytetty 
muistomerkki on 
Maaninkatalon 
puistikossa

Kuninkaankartanoa sotilaineen tarvittiin 
torjumaan mahtavan itänaapurin Venäjän 
taholta tulevat aluelaajentumispyrkimykset, 
sillä Ruotsin ja Venäjän välinen Pähkinäsaaren 
rauhan raja kulki Tavinsalmen tienoilla Karja-
lankannaksen ja Savon halki Suomenlahdelta 
Pohjanlahteen. Kartano toimi myös mallitilana 
talonpojille ja uudisasutuksen valvonta- ja hal-
lintokeskuksena. 
15.8.1547 Kustaa Vaasa perusti kartanon ympäril-
le Tavinsalmen hallintopitäjän nimismiehineen 
ja käräjälaitoksineen. Tätä päivää pidetään Poh-
jois-Savon syntyhetkenä. Pohjois-Savon liitto on 
nimennyt päivän Pohjois-Savon maakuntapäi-
väksi.
Kuninkaankartanon perustamisesta alkoi Ta-
vinsalmen hallintopitäjän ja samalla Maanin-
gan uljas, kohta 500-vuotinen tarina. 



J.H.Tawastin 
patsas on 

Maaninkatalon 
puistikossa

Halolan päärakennuksen 
suunnitelmat 1799

Halolan kartanon 
päärakennus, 
alkuperäisessä 
asussaan. Rakennus  
valmistui 1820

Halolan kartanolla on merkittävä rooli 
koko Maaningan kunnan ja seurakun-
nan syntyyn ja sijoittumiseen nykyisel-

le paikalleen. Tavinsalmen kuninkaankartanon 
tapaan Halolankin juuret periytyvät 1500-luvul-
le. Talonpoikien Pekka ja Paavo Haloisen tila oli 
Pohjois-Savon toiseksi suurin heti Haminalah-
den jälkeen. Tehokkain reitti nousta säädyssä 
ylöspäin oli sotilaspalvelus. Olavi Vilpunpoika 
Haloinen kohosi ratsutilalliseksi 1600-luvun 
alussa ja oli myös läheisen kuninkaankartanon 
yksi vuokramies. Hyvät naimakaupat Juuste-
nien pappis- ja säätyläissukuun edesauttoivat 
tilan mahdin kasvua. Suuren Pohjan sodan se-
kasortoisissa oloissa 1700-luvun alkuvuosina 
Halola päätyi kruunulle, joka vuokrasi sitä koko-
naisena yhdelle tai useammalle vuokralaiselle 
kerrallaan.

Tawastien aatelis-, pappis- ja sotilassuvun myötä 
Halolasta tuli aateliskartano. Tawastit isännöi-
vät Halolaa vuodet 1759-1826. Hattujen sodassa 
kunnostautunut luutnantti Karl Johan Tawast 
(1724-1778) kiinnostui viljavien Maaninkajärven 
peltojen keskellä sijaitsevasta Halolasta ja sai 
vuokraoikeuden tilaan. Maaningan kunnan 
syntysanat lausuttiin, kun Tawast sai aikaan 
kappeliseurakunnan perustamisen ja lahjoitti 
tälle maat nykyisen Maaningan kirkon ja hauta-
usmaan kohdalle. Näin hän tuli määrittäneeksi 
myös Maaningan tulevan kunnan keskuspaikan. 
Paikalle rakennettiin Maaningan ensimmäinen 
kirkko. Tawastien ansioksi voi lukea myös nykyi-
sen kirkon rakentamisen, kirkko valmistui 1845.

Ruotsin armeijan kenraali ja ylipäällikkö Johan 
Henrik Tawast oli kreivi, diplomaatti ja kansain-
välisesti vaikutusvaltaisimpia suomalaisia hen-
kilöitä elinaikanaan 1763-1841. Hänen vanhempi-
ensa kautta nivoutuvat toisiinsa Halola ja kuulu 
Haminalahden kartano Kuopion liepeillä, sillä Jo-
han Henrikin vanhemmat olivat Savon jalkaväki-
rykmentissä majurina toiminut Magnus Fredrik 
Tawast ja Maria Elisabet Molander. He omistivat 
Haminalahden. Johan Henrikin vanhempi sisar 
Anna Cristina avioitui Jonas Mauritz von Wrigh-
tin kanssa 1769, ja heidän ainoa poikansa Magnus 
Henrik von Wright, taiteilijaveljesten isä, syntyi 
Haminalahden kartanossa vuonna 1771. Magnus 
Fredrik Tawast ja vaimonsa muuttivat Halolan 

kartanoon asumaan ja Haminalahden tila 
jäi tyttären Anna Cristina von Wrightin 
haltuun.
Tawastit etenivät sotilasuralla korkealle.

Kenraaliksi ehtineen J.H.Tawastin pat-
sas on Maaninkatalon puistikossa 
kirkonkylällä. Tawastien hautakap-

pelin kohdalla Maaningan hau-
tausmaalla on Tawastien suvun 
muistolaatta.
Everstiluutnantti Karl Fredrik 
Tawast kehitti Halolaa monin 

tavoin. Edistyksen airuina hän 
toi tilalle uusia viljelytekniikoi-

ta ja -välineitä jopa Englannista ja 
Skotlannista asti. Onpa Halolassa 
käytetty hänen aikanaan suotur-
peesta ja kuusenhavuista tehtyä 
keinotekoista lannoitusta, enna-
koiden nykypäivän tutkimuskes-
kus Halolaa.

Tawast muistetaan myös erityisharrastukses-
taan hevosten kasvattamisesta. Kuuluisin lie-
nee eversti Sandelsin käytössä Suomen sodassa 
ollut Bijou. Ratsu ja isäntä on ikuistettu patsaak-
si Rantsilan Kerälänkylään, jossa käytiin sodan 
viimeinen taistelu. Aikoinaan Bijou jopa hirnui 
viidellä kielellä patsaaseen kätketyn koneiston 
avulla. Näkyvin K.F. Tawastin aikaansaannos on 
nykyinen Halolan kartanon päärakennus, joka 
valmistui 1820.

Kun Tawastien aika päättyi, tuli Halolan omis-
tajaksi avioliiton kautta Schmidtien suku, joka 
vaikutti Halolassa 1826-1890. Ensimmäinen tar-
mokas isäntä oli kuopiolainen lääkäri Gustaf 
Mauritz Schmidt.  Hän kiinnostui viljelyn lisäksi 
metsien teollisesta hyödyntämisestä ja oli näin 
Maaningan teollisen toiminnan pioneereja. Hän 
perusti Viannankoskeen paperiruukin, sivis-
tyksen kasvun myötä paperin tarvekin kasvoi. 
Ruukki toimi 10 vuotta.



1920-luvulla Halolan 
päärakennusta korotettiin 
nykyiseen mittaansa

Pihtisalmen saha oli 1920-luvulla 
merkittävä työllistäjä

Halolan vanha navetta

Seuraavan sukupolven Gustaf ja Hugo Schmidtis-
tä tuli paikkakunnan merkkimiehiä, suurviljeli-
jöitä ja sahanpatruunoita, sekä myös vuonna 
1872 perustetun Maaningan kunnan ensimmäi-
siä esimiehiä. Kunnallisneuvoksen tittelin aika-
naan saanut Gustaf osti vanhan Tavinsalmen 
kuninkaankartanon ydinalueen Hussolansaa-
ren ja harrasti siellä viljelyä ja sahaustoimintaa 
valmistaen muun muassa voitynnyreitä. Hugo 
viljeli Halolaa ja rakennutti Pihtisalmeen varsin 
mittavan sahan, joka toimi vuoteen 1930 asti 
työllistäen ison määrän paikkakuntalaisia.

Halolassa oli myös oma tiilitehdas, jonka tiilistä 
rakennettiin uusi komea navetta 1884. Se laajen-
nettuna ja muunneltuna rajaa kauniisti nykyis-
täkin Halolan pihapiiriä. Hugo Schmidtin aikana 
istutettiin suuri osa Halolan puistosta, jonka ko-
meat lehmukset ja lehtikuuset kukoistavat edel-
leen kartanon pihoilla.

Oliko Suomen ensimmäinen puhelin Halolassa?
Hugo Schmidt toi liikematkaltaan Englannista 
vuonna 1876 tullessaan uuden tekniikan ihmeen, 
puhelimen. Täyttä varmuutta vuosiluvusta ei 

ole. Puhelin toimi parin vuoden ajan Halolan ja 
Pihtisalmen välisessä yhteydenpidossa. Viralli-
sen tiedon mukaan ensimmäiset puhelimet tu-
livat Suomeen vasta seuraavana vuonna eli 1877 
Helsinkiin. Vaikka Halolan puhelimen käyttöikä 
jäi lyhyeksi, osoitti se, että maaseudullakin seu-
rattiin tuolloin tiiviisti aikaa ja jälleen Halola oli 
siinä eturintamassa.

Halolan omistajina Schmidtien jälkeen oli ruot-
salaissyntyinen Jonas August Andersson. Hän-
kin paneutui maatalouteen laajentaen pelto-
alaa ojittamalla soisia luonnonniittyjä rehun 
tuotantoon. Hän järjesti tilalla myös uuden vuo-
sisadan kunniaksi näyttävän maatalousnäytte-
lyn 1901. Hänen aikanaan Halola koki koko maa-
kunnan sivistyselämän kannalta merkittävän 
jakson, kun Pohjois-Savon kansanopisto toimi 
Halolassa vuosina 1895-1900, kunnes opisto sai 
pysyvät tilat Kuopion pitäjän Pitkälahdesta, jos-
sa se toimii edelleen.

Jussi ”Minnan poika” Canth omisti Halolan vuosi-
na 1906-1912. Hän kuuluisan liikenaisen, kirjailijan 
ja kulttuuripersoona Minna Canthin poikana 
keskittyi edeltäjiensä tapaan paitsi maatalou-
teen myös Viannankosken hyödyntämiseen 
yrittäen perustaa sinne sähkövoimalan. Hanke 
jäi kuitenkin toteutumatta.
Sen sijaan Canthilla on historiallinen merkityk-
sensä, koska hän luovutti kartanosta laajoja 
torpparialueita, nykyisen kirkonkylän alueen, 
erityiselle Maanosto-osuuskunta Yritykselle. Se 
oli ensimmäisiä torppareiden itsenäistymiseen 
johtaneita toimia koko maassa. Näin Halolan 
torpparit itsenäistyivät jo ennen varsinaista 
torpparilakia Lex Kalliota 1922.
Cantheilta Halola siirtyi muutamiksi vuosiksi 
aatelissuku von Esseneille, jotka omistivat myös 
viereisen Leppäniemen tilan. Von Essenit myivät 
molemmat tilat 1918 tuusniemeläiselle suurvil-
jelijä Janne P. Turuselle, joka omisti ennestään jo 
Kinnulan tilan sivutiloineen Kinnulanlahdesta. 

Turunen aloitti Halolassa merkittävät paran-
nustyöt. Leppäniemestä hän myi pääosan, mut-
ta suoritti sitä ennen tilusvaihtoja tilojen kesken 
pyrkien optimoimaan tilusten rakenteen. Myös 
talousrakennuksissa aloitettiin merkittävät 
uudistus- ja laajennustyöt. Turunen menehtyi 
keuhkotautiin 1925. Täysorvoiksi jääneet alaikäi-
set tyttäret eivät kyenneet tilan hoitoon, vaan 
Halolan osti Kuopion maanviljelysseura.

Tähän päättyi yksityisomisteisen aateliskarta-
no Halolan historia ja alkoi uljas maanviljelyk-
sen, karjanhoidon ja puutarhaviljelyn tieteen-
alan, tutkimuksen ja opetuksen aikakausi, joka 
on johtanut Halolan kartanon kansainväliseen 
menestykseen.
.



Karjanhoitokoulun opettajat ar-
vioivat oppilaiden taitoja lehmien 
hoidossa.

Karjatalousharjoittelijoita pikku-
vuonien kanssa.

Halolan maatalousnäyttely 1950.

viljelymenetelmiä. Karjanlannan ja -virtsan 
käyttöä peltojen lannoituksessa selvitettiin 
erityisesti sotia edeltävänä aikana, jolloin typpi-
lannoitteita ei vielä saatu omasta maasta. Viljat, 
nurmikasvit, peruna, juurekset, sipulit ja kaalit 
olivat tutkimuksissa mukana. Lannoitetutki-
muksissa selvitettiin hivenaineiden merkitystä.
Halola loi perustan nurmikasvien viljelylle ja sen 
myötä tuorerehun teolle, eli vihreälle linjalle. 
Koeaseman tutkimus- ja valistustyön tuloksena 
AIV-rehua tehtiin pohjoissavolaisilla karjatiloil-
la yleisesti jo sodanjälkeisinä vuosina. 1970-luvun 
lopulla vanhan navetan pohjoispuolelle raken-
nettiin noin 100-paikkainen tutkimusnavetta. 
Se teki mahdolliseksi seurata rehunkäyttöä ja 
tuotosta eläinkohtaisesti. Lehmät olivat aluksi 
isk-rotuisia, jotka sittemmin vaihtuivat ayshire-
rotuisiin. Sonnivasikoiden kasvattamista mul-
leiksi alettiin tutkia 1950-luvulla, kun elintason 
noustessa naudanlihan kulutus kasvoi. Niiden 
kasvattaminen osoittautui taloudellisesti edul-
liseksi ja yleistyi pian niin, että vaalea vasikanli-
ha miltei hävisi lihakaupoista.
Kasvinviljelykoeasema aloitti Halolassa 1930. 

Omenapuiden talvenkestävyyttä ja erilaisia 
marjakasveja, kuten mesimarjaa tutkittiin. 
1950-luvulla tulivat puutarhakokeisiin mukaan 
myös suurikukkaiset ruusut, tulppaanit ja muut 
koristekasvit. Kuitukasveja viljeltiin yleisesti 
Suomen maatiloilla, ja koeasemankin koeken-
tillä tutkittiin erilaisia pellava- ja hamppulajik-
keita. Öljy- ja lääkekasvien viljelykokeita tehtiin 
ja selvitettiin tupakanviljelyn onnistumisen 
edellytyksiä. Myös nykyisin yleisimpiin kuuluva 
Pito-peruna on jalostettu Halolassa. Kasvinvil-
jelykoeaseman lisukkeena tuli Halolaan myös 
Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoasema, joka 
toimii siellä edelleen.
Halolassa työskenteli kymmeniä ihmisiä. Koe-
kentillä ja peltotöissä oli lisäksi maatalousalan 
oppilaitosten harjoittelijoita, jotka opiskelivat 
agrologeiksi tai agronomeiksi. Pääosin työväki 
asui tilalla, siksikin tilan rakennuskanta kasvoi 
vuosikymmenien mittaan. 
1920-60-luvuilla Halola oli toimeliaisuudessaan 
maakuntaa yhdistävä voima, esimerkiksi sen 
järjestämiin kesäjuhliin osallistui kerrallaan 
500-2500 henkeä, tarjosihan tila kauniit puitteet 
ja nähtävää maataloudesta kiinnostuneille. Koe-
kenttäkierrokset kuuluivat myös ohjelmaan. 
Vuonna 1950 Halolassa oli sen historian toinen 
maatalousnäyttely, 50 vuotta ensimmäisen 

Halolan merkittävimpiä etuja tutkimukselle 
on, että se on todellinen, toimiva maatila. Halo-
lan peltoja alettiin perusparantaa heti valtion 
tultua omistajaksi, salaojitus oli aloitettu 1920-
luvun lopussa. Koekentillä tutkittiin nurmi- ja 
rehukasveja, eri kasvilajien ja lajikkeiden omi-
naisuuksia, tarvittavaa lannoitusta ja erilaisia 

Kun Halolan omistajaksi tuli Kuopion 
maanviljelysseura, alkoi Halolassa ope-
tuksen aikakausi. Ensimmäiseksi seura 

perusti Halolaan Pohjois-Savon tietopuolisen 
karjanhoitokoulun (myöhemmin karjatalous-
koulu) vuonna 1925, olihan maatalous valtakun-
nan tärkein elinkeino. Kun seura möi Halolan 
valtiolle vuonna 1930, alkoi tilan historia maa-
talouden tieteen ja tutkimuksen ytimessä, kun 
tilalle perustettiin myös kasvinviljelyskoease-
ma. Se ja karjanhoitokoulu toimivat Halolassa 
vuoteen 1977 saakka. Tilan suuri karja ja sopivan 
tasaiset, yli sadan hehtaarin pellot sopivat tar-
koitukseen hyvin. Koulu sulautettiin Iisalmen 
Peltosalmen maatalousoppilaitokseen vuonna 
1977 ja entisestä karjanhoitokoulun pääraken-
nuksesta tuli Pohjois-Savon koeaseman päära-
kennus. Koeasema on kantanut neljää nimeä: 
Pohjois-Savon Kasvinviljelyskoeasema, Pohjois-
Savon koeasema, Pohjois-Savon tutkimusasema 
ja MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-
keskus) Maaninka. Vuonna 2015 siitä tuli Luon-
nonvarakeskus (Luke) Maaningan toimipiste.



Halolan uusi navetta

maatalousnäyttelyn jälkeen. Edelleen Halolassa 
käy vuosittain satoja vierailijoita.

Tämän päivän Halola on osa MTT:n kotieläin-
tuotannon tutkimusta. 140 peltohehtaarin 
tutkimusyksikkö rakentuu 120-paikkaisen tut-
kimusnavetan ympärille. Tutkimuksen tukena 
ovat biokaasulaitos, ilmastonmuutos- ja pin-
tavaluntasimulaattori sekä ympäristön pitkä-
aikaiseen seurantaan liittyvät automaattiset 
mittalaitteet. Tutkimuksen tavoitteena on 
maitotilan toimintaedellytysten tehostaminen, 
jonka peruspilareita ovat tuottoisa ja ympäris-
töystävällinen nurmenviljely, oikea ruokinta 
sekä terveet ja hyvinvoivat eläimet. Tutkimus 
nojaa nautatilan kokonaisuuden hallintaan pe-
rustanaan laadukas, tehokas, pääosin omavarai-
nen rehuntuotanto, jota seuraa säilöntäketju, 
ruokinta, sopivat tuotanto-olosuhteet ja ravin-
teiden kierrätys takaisin pellolle.
Uusi 120 lehmän koenavetta avattiin vuonna 
2009 MTT:n ja Maaningan kunnan yhteisvoi-
min. Navetta on kunnan - kuntaliitoksen jälkeen 
Kuopion kaupungin - omistuksessa ja MTT on 

vuokralaisena. tutkimuspihatossa eli CowLab® 
lehmälaboratoriossa tehdään maan johtavaa 
lypsylehmien ravitsemus-, tuotanto- ja hyvin-
vointitutkimusta.

Halola on Suomen johtava nurmitutkimuksen 
keskus. Nurmitutkimuksessa keskeisin tavoite 
on laadukkaan, edullisen ja ympäristöystäväl-
lisesti tuotetun karkearehun tarjoaminen lyp-
sykarjalle. Osa tutkimusaiheista on yhä samoja 
kuin jo 50 vuotta aiemmin: lannoitus, karjanlan-
nan käyttö, alueelle sopivat kasvilajit ja -lajik-
keet sekä nurmirehun korjuun ajoitus. Uusina 
aiheina ovat muun muassa nurmien kasvin-
suojelu, nurmien täydennyskylvö sekä typen, 
fosforin ja kaliumin ravinnetaseet. Tyypillisten 

nurmien tai viljojen lisäksi Halolassa on tutkit-
tu puna- ja valkoapilaa, kaukasianapilaa, rehu-
vuohenhernettä, sini-, sirppi- ja rehumailasta, 
härkäpapua, lupiineja, rehumassia, jopa hirssiä, 
sekä pellavaa ja kuitu- ja öljyhamppua. 

Halolassa paneudutaan myös ympäristöasioi-
hin muun muassa tutkimalla nurmiviljelyn 
vaikutuksia vesistöjen ympäristökuormituk-
siin, haittavaikutuksille etsitään ratkaisuja.
Ilmastonmuutosta tutkitaan EAKR-rahoituk-
sella 2014 toteutetussa ilmastokammiossa. 
Siellä voidaan tutkia muun muassa toistuvien 
pakkas- ja sulamisjaksojen sekä talvisateiden 
vaikutuksia maaperään, kasvustoon ja vesistö-
kuormitukseen.

Halola on elinvoimainen ja innovatiivinen maa-
taloustutkimuksen moniosaaja, joka hyödyt-
tää alueen maataloutta, sen sidosryhmiä sekä 
maakunnan ympäristöarvoja. Toimipaikka ve-
tää kymmeniä omia hankkeita ja on osatoteut-
tajana monien muiden hankkeissa.
Halolassa tehdään kaikilla tutkimusalueilla 
vahvaa alueellista ja kansallista yhteistyö-
tä. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat 
ProAgria ja Savonia AMK sekä Itä-Suomen ja 
Helsingin yliopistot. Tutkimuksen tieteellisen 
tason laadukkuudesta kertovat muun muas-
sa lukuisat julkaisut alan kansainvälisissä tie-
desarjoissa, kansainväliset esitelmäpyynnöt ja 
kasvussa oleva tutkimusyhteistyö. Tällä hetkel-
lä Pohjois-Savo toimii muun muassa euroop-

palaisen ilmastonmuutoksen vaikutuksia maa-
taloustuotantoon mallintavan tutkimuksen 
pilottialueena. Halolassa on ollut harjoittelijoita 
tai tutkijavierailijoita useista Euroopan maista 
ja kaukaisimmat Etelä-Koreasta, Japanista ja 
Mosambikista. Rahoituksensa Halola saa valtion 
budjettirahoituksesta ja hankerahoituksesta. 
Syksyllä 2014 tutkijoita oli 12, joista 2 professoria 
sekä teknistä henkilökuntaa noin 16. Harjoitteli-
joita työllistetään runsaasti.
Näin kehittyi Maaningan aatelisen, sivistykselli-
sen ja kulttuurisen menneisyyden omaava Halo-
lan kartano tämän päivän tieteen ja tutkimuk-
sen keskukseksi.

 

Ilmastokammiossa voidaan tutkia 
mm. lumen sulamisen aiheuttamaa 
kevätvaluntaa

Navetan yhteydessä 
oleva biokaasulaitos



vastuulla oli monia myöhemmin kunnan vas-
tuulle tulleita tehtäviä. Itsenäisenä Maaningan 
seurakunta aloitti 1871, jolloin väkiluku oli 4122, 
mikä tarkoitti tuolloin Pohjois-Savossa tiheää 
asutusta. Kirkkopitäjien tehtävät, vaivaishoito, 
holhouslautakunta ja pitäjänmakasiinin hoito, 
siirtyivät 1872 perustetulle kunnallishallitukselle. 
Tuolloin alkanut kirkon diakoniatyö jatkuu edel-
leen. Opetustehtävää seurakunta hoiti kiertä-
villä lastenkouluilla vuoteen 1930 saakka, jolloin 
kansakoululaitos oli jo vakiintunut.
Ensimmäinen kirkkovaltuusto valittiin 1918. 
Vuonna 1931 se päätti vuokrata omistamastaan 
Pappilansuosta Haatalassa 46 hehtaaria työttö-
myystöihin pulavuosista kärsivälle Maaningan 
kunnalle. Pappilansuolle syntyi viljelysaukea, joka 
jaettiin talvi- ja jatkosodan jälkeen asutustiloille. 
Seurakunnan maaomistus pieneni merkittäväs-
ti, joskin kasvoi jälleen tulevina vuosikymmeni-
nä. Vuonna 2015 seurakunnan liittyessä Kallave-
den seurakuntaan sillä oli metsätalousmaata 173 
hehtaaria.
1930-luvun puolivälissä komea kirkko korjattiin 
perusteellisesti ja vuonna 1949 sähköistettiin, 
kun kirkonkylä sai sähköt. Tapuliin rakennettiin 
ruumishuone ja varustettiin se jäähdytyskoneis-
tolla.

Alusta asti oli pappila ollut hankalasti Maanin-
kajärven toisella puolen. Vuonna 1963 valmistui 
kirkonkylälle uusi pappila. Maaningan kunta 
osti vanhan pappilan kaikkine rakennuksineen 
kansalaiskoulukäyttöön. Vuonna 2005 Maanin-
gan kirkossa suoritettiin perusteellinen sisäre-
montti, jossa palautettiin sisäkatto alkuperäi-
seen asuun ja kirkon tekniikka modernisoitiin. 
Kirkon alttaritaulu, saarnastuoli, vanhan urku-
lehterin kaide ja kupolin maalaukset konser-
voitiin, kirkkoon hankittiin myös uudet kirkko-
tekstiilit.
Vuoden 2016 alusta Maaningan seurakunta 
liittyi osaksi Kallaveden seurakuntaa, samaan 
aikaan, kun Maaningan kunta liittyi Kuopioon. 
Ympyrä sulkeutui; Kuopion kirkkopitäjän osa-
na ollut Maaningan seurakunta palasi takaisin 
osaksi Kuopion seurakuntaa oltuaan itsenäise-
nä 144 vuotta.

tehti C. Bassi. Tyyliltään kirkko on uusklassinen, 
puinen tasavartinen hirsikirkko. Ympärillä oleva 
hautausmaa ulottuu puistomaisena Maaninka-
järven rantaan.
Kirkon rakensivat Jaakko ja Heikki Kuorikoski 
vuosina 1826-1845. Alttaritaulun on maalannut 
Ferdinand von Wright ja se on kopio Kuopion 
tuomiokirkon alttaritaulusta. Puureliefit on val-
mistanut taiteilija Finelli. Kupolin, saarnatuolin 
ja lehterin kaiteen maalaukset on toteuttanut 
taiteilija Urho Lehtinen taiteilijatovereineen 
vuonna 1937. Vihkiryijyn on suunnitellut Ritva 
Puotila. Urut on rakentanut Kangasalan urku-
tehdas vuonna 1972 ja niissä on 18 äänikertaa. 
Kirkon taideaarteista osa on jo kappelikirkon 
ajoilta, joka purettiin 1830. Sen hirsistä tehtiin 
pitäjäntupa, vanha kunnantalo, joka purettiin 
kun uusi kunnantalo, nykyinen Maaninkatalo, 
rakennettiin.
Seurakunnalla oli suuri merkitys Maaningan 
kehittymisessä kunnaksi, sillä seurakunnan 

Tavinsalmen kirkkopitäjää alettiin nimit-
tää Kuopion kirkkopitäjäksi tai seurakun-
naksi, kun kirkko tehtiin Kuopionniemelle 

vuoden 1552 tienoilla. Kirkkopitäjä käsitti lähes 
koko Pohjois-Savon ja yksi sen osista oli vuonna 
1765 perustettu Maaningan kappeliseurakunta. 
Oman vaatimattoman punaisen ristikirkkonsa 
kappeliseurakunta sai, kun Halolan Johan Ta-
wast lahjoitti kappelille maa-alueen nykyisen 
hautausmaan läheltä. Säätyläisten iloksi Maa-
ningalla pidettiin jumalanpalveluksia ruotsin-
kielelläkin.

Vuonna 1817 tehtiin päätös nykyisen kirkon ra-
kentamisesta. Suurellisesti sitä ajateltiin 4000 
henkeä vetäväksi, jotta kaikki seurakuntalaiset 
mahtuisivat siihen kerralla. Loppujen lopuksi 
kirkon pinta-alaksi tuli 985 neliötä ja istu-
mapaikkoja siellä on 1000. Kirkon piirus-
tukset laati italialaissyntyinen arkki-



Maaningan kunta perustettiin 1872. 
Ensimmäinen kunnan esimies oli 
Halolan hovin omistaja Gustaf 

Schmidt. Vuonna 1865 voimaan tulleen kunnal-
lislain myötä siirtyivät uudelle kunnallishallin-
nolle seurakunnalla olleet huoltotehtävät ja pi-
täjänmakasiini, sekä pian myös opetustehtävät, 
kun kansakoululaitos Maaningalla alkoi 1894. 
Kuntakokous muuttui kunnanvaltuustoksi 1912, 
kun ensimmäiset 36 jäsentä valittiin valtuus-
toon.
Kunta alkoi rakentaa teitä, ja siltoja ja kanavia, 
sillä höyrylaivaliikenne oli tärkein liikkumis-

Ensimmäisen rantakaava Maaningalle valmis-
tui 1987, ja myöhemmin myös osayleiskaava 
rantarakentamispaikoin. Koko Maaninkajärven 
ympäristö on yksi valtakunnallisesti arvokkais-
ta kulttuurimaisemista. Ympäristöministeriön 
selvityksessä sitä kuvataan näin:

juuston tekoa sinikiven meijerissä 
1971

muoto ennen autoistumista. Lossi kulki Mus-
tanvirran yli vuodesta 1929 alkaen, kunnes silta 
valmistui 1975.
1930-luvun pulavuosina yli kolmasosa viljellystä 
maasta ja tiloista vaihtoi omistajia pakkohuu-
tokauppojen kautta. Vuosien 1939-45 talvi- ja 
jatkosodan jälkeen asutettiin Maaningalle 1140 
siirtolaista menetetyn Karjalan alueelta, pää-
osin Pälkjärveltä ja Salmista. Sotien jälkeinen 
asukasmäärä Maaningalla oli 7 800. Yhdistys- ja 
seuratoiminta oli erittäin vilkasta.
Vuosina 1949-50 suurin osa Maaninkaa sähköis-
tettiin. Peltoja raivattiin ja salaojitettiin, uusia 
navettoja ja sikaloita rakennettiin. Olympia-
vuonna 1952 Maaningan kunta sai oman vaaku-
nan, jossa on mustassa kentässä kultapalkki ja 
kolme mustaa punavaruksista sorsaa. 
1906 perustettu Sinikiven meijeri Kinnulanlah-
dessa oli vuoteen 1993 asti merkittävä työllistäjä 
Maaningalla, niin myös Tie- ja vesirakennuslai-
toksen TVL:n Kinnulanlahden tukikohta vuosi-
na 1960-94.

Vuonna 1968 valmistui kirkonkylän keskustan 
1200 asukkaan rakennuskaava. 1970- ja 80-lu-
vuilla kirkonkylään rakennettiin asuinrivitalo-
ja, yhdyskuntatekniikkaa, liikerakennuksia ja 
palvelurakentamista. Pienteollisuuteen satsat-
tiin perustamalla teollisuusalueita. Koska kun-
tastrategian ydin oli kehittyä asumiskuntana, 
säilytti Maaninka maaseutumaisen imagonsa. 

Mustanvirran lossi

Rantaleikkejä leppälahdessa

ensimmäisiä “linja-autoja”

Vanha 
kunnantalo



”Maaninkajärven ympäristö on keskiaikaisen 
taustansa, vanhojen kanavien ja edistyksellisen 
maataloutensa tähden kulttuuripiirteiltään 
monipuolinen ja arvokas sekä muusta maa-
kunnasta poikkeava alue. Maaninka on vahvaa 
maatalousaluetta, mutta ei luonnonoloiltaan 
tyypillistä Pohjois-Savoa. Laajat vesirajaan asti 
ulottuvat viljelykset ympäröivät lähes kauttaal-
taan Maaninkajärveä. Tiet myötäilevät rantoja 
järven kummallakin puolella. Maaninkajärvi on 
tullut tunnetuksi etenkin vakautta ja vaurautta 
huokuvista maaseutumaisemistaan, jotka ovat 
parhaimmillaan Haatalan ja Halolan ympäris-
töissä. Vaihtelua ja mielenkiintoa antavat kana-
vamiljööt ja Tuovilanlahden kylä.”

Maaningan maatalous on perinteisesti ollut 
seudun kehittyneintä ja maatilojen keskikoko 
on Pohjois-Savon viiden suurimman joukossa. 
Päätuotantosuunta on maito sekä tehokas vil-
janviljely. Maaninkaa nimitetäänkin Pohjois-
Savon vilja-aitaksi. 2010-luvulla on myös pien-
teollisuus ja mikroyrittäminen Maaningalla 
voimissaan.
Kirkonkylällä on hyvät palvelut terveyskeskuk-
sineen, päiväkoteineen, kauppoineen ja pank-
keineen. Maaninkajärven koulun laajennus ja 
peruskorjaus valmistuivat 2008-09. Pulkonkos-
kella on noin 50 oppilaan kyläkoulu ja vuonna 
2016 valmistuu Käärmelahteen uusi 140:n oppi-
laan koulu.

Hyvään ja turvalliseen asumiseen profiloitunut 
Maaninka on rauhallisen asumisen unelmapaik-
ka Sinisen tien varrella. Keskisaaressa ja Pihtisal-
messa asuu väljillä, osin omarantaisilla tonteilla 
kymmeniä perheitä hyvien liikenneyhteyksien 
ja palvelujen äärellä. Käärmelahden mäntykan-
kailla on mittava omakotitalojen muodostama, 
jatkuvasti kasvava yhdyskunta, samoin vierei-
sessä Kinnulanlahdessa on vapaita tontteja. 
Yksityisten myyminä voi tontteja löytyä myös 
Maaninkajärven länsipuolen kyliltä. Useilla ky-
lillä toimii kylätoimikunta yhteisöllisyyden nos-
tattajana.
Maaninka liittyi vuoden 2015 alusta Kuopioon, 
sillä lakisääteisten palvelujen kustannustaakka 
paisui liian suureksi väheneville veronmaksajil-
le. Liittymishetkellä Maaningalla oli lähes 3800 
asukasta. Kunnantalo kantaa nimeä Maaninka-
talo. Maaninkalaisia palvelee siellä Kallaveden 
seurakunnan Maaningan alueen vastuuhenki-
löt, sekä Kuopion kaupungin Maaningasta vas-
taavat virkamiehet.
Historiallisena yksityiskohtana voi mainita, että 
Maaningan Viantaa esitettiin 1760-luvulla Tavin-
salmen hallintopitäjän keskukseksi ja Pohjois-
Savon ensimmäiseksi kaupungiksi, koska kos-
kivoiman hyväksikäyttö myllyissä ja teollisessa 
toiminnassa teki Viannankoskesta merkittävän 
markkina- ja kohtauspaikan. Jos hanke olisi to-
teutunut, olisiko Pohjois-Savon maakuntakes-
kus nykyisin Vianta.

Korkeakoski sijaitsee luonnonsuoje-
lualueella tuovilanlahdessa

Ahkiolahden kanavakahvila 

Osmo-laiva TuovilanlahdessaKirkonkylää 2014



Maaningan kotiseutumuseo on ollut 
Halolan pihapiirissä vuodesta 2014 
lähtien. Nykyisen museon punaises-

sa tuvassa oli aiemmin Halolan tutkimusaseman 
ruokala ja harjoittelijoiden asuntola, sekä yksi-
tyisasunto. Katolla olevassa vellikellossa on teksti 
”G. M. Schmidt 1847”, joka tarkoittaa Gustaf Mau-
ritz Schmidtiä, Halolaan kotivävyksi vuonna 1826 
tullutta Kuopion sairaalan ja vankilan lääkäriä.
Kotiseutumuseo perustettiin Varpasmaan kou-
lulle 1912, jolloin opettaja Liina Pitkänen alkoi 
kerätä esineistöä lähinnä opetustarkoituksiin. 

Runsaat 400 esinettä ovat iältään melko van-
hoja verrattuna muihin Pohjois-Savon museoi-
hin. Useimmista esineistä on hyvinkin tarkat 
tiedot.
Vuoteen 1935 asti museo oli koulun tiloissa ja 
sittemmin museoksi sisustetussa savupirtissä. 
Esineet siirrettiin vuonna 1949 kirkon pohjois-
siiven eteiseen näytteille, jossa ne olivat vuo-
teen 1983 saakka. Silloin ne siirrettiin kirkon 
ilmastointiremontin tieltä varastoon Vanhan 
pappilan navettaan. Uusia museotiloja suunni-
teltiin sekä viljamakasiiniin että myöhemmin 
vanhaan lääkärintaloon, joka kuitenkin puret-
tiin. Lopulta kesällä 2014 esineet siirrettiin Ha-
lolaan perustettuun Maaningan kotiseutumu-
seoon.

Esineistö koostuu nykyisin noin 2000 esinees-
tä, joita ovat museolle lahjoittaneet paikalliset 
ihmiset, niinpä uudet maaninkalaissukupolvet 
voivat löytää museon esineistöä tutkimalla tie-
toja juuristaan. Museossa on nähtävillä muun 
muassa Kuninkaankartanon veronkantokir-
joja 1500-luvulta. Yksi osa museosta keskittyy 
maatalousmuseona Halolan koeaseman ja kar-
jatalouskoulun aikaiseen esineistöön. 

Maaningan kotiseutumuseo siirtyi Kuopion 
kaupungille Maaningan liityttyä Kuopioon. Mu-
seo pyritään pitämään auki kesäisin. Osoite on 
Halolantie 31, 71750  Maaninka.

 

Merkittävä Maaningan historian ja kulttuuri-
perinteen tallentaja oli kielitieteilijä, professori 
h.c. Ahti Rytkönen. Hän toimi opettajana Tuovi-
lanlahden koululla 1920-luvulla ja keräsi muun 
muassa savonkielisiä murreilmaisuja sekä valo-
kuvasi paikallisia ihmisiä askareissaan. Hänen va-
lokuviinsa tallentui kattava kirjo maaninkalaista 
elämäntapaa.

Ahti Rytkönen v 1927 “Viisi 
maaninkalaista poseeraa
kameran edessä vaihtelevin ilmein

kokoelmiin kuuluu runsaasti arjen 
käyttötavaroita

Museossa on myös 
karjanhoitokoulunopetusvälineitä, 

kuten malli lehmän kohdusta

Museo toimii 
halolan pihapiirissä



veden seurakunnan Maaningan alueen palvelu-
ja. Tiloja perhejuhliin ja kokouksiin.

Muut kylät: 14 kylää, joiden kokoojana Maanin-
gan Kylät ry. Kylillä on uimarantoja, urheilukent-
tiä, valaistuja latuja, laavupaikkoja ym.

Päivähoito: Päiväkoti Mesikka, ryhmäperhepäi-
väkoti Katiska, Käärmelahden koulun yhteydes-
sä oleva päiväkoti sekä useita kotonaan lapsia 
hoitavia perhepäivähoitajia. Kirkonkylälle suun-
nitteilla uusi, entiset korvaava päiväkoti.

Yrityksiä: Runsaasti maatalous- ja sen joh-
dannaisyrittäjiä, palvelualan yrittäjiä ja muuta 
pienyrittäjyyttä. 

Seurat ja yhdistykset: Urheiluseuroja, nuo-
risojärjestöjä, terveyteen liittyviä yhdistyksiä, 
eläkeläisjärjestöjä, maa-, metsätalous- ja riistan-
hoitoyhdistyksiä, maanpuolustus- ja veteraa-
niyhdistyksiä, kulttuuriyhdistyksiä, 4H-kerho. 
Maaninka Seuran www-sivuilta löytyy alueen 
yleistä tietoa, historiaa ja runsaasti valokuvia.

Kesäteatterit ja -tapahtumat ja Kasino: Maa-
ningan Vätysteatteri toimii Kurolanlahdessa, 
idyllinen kesätanssipaikka Maaningan Kasino 
Keskisaaressa ja heinäkuun puolivälin kesäjuhla 
Maaningan Huiluuruppeemat kirkonkylällä.

Tonttitarjonta: Kirkonkylällä ja sen vieressä Pih-
tisalmessa ja Keskisaaressa on vuokrattavia tai 
myytäviä väljiä tontteja harjuisessa rantamaise-
massa. Kaavoitettuja tontteja on myös Kinnulan-
lahdessa ja Käärmelahdessa. Yksityisten myymiä 
tontteja on vaihtelevasti.

Huiluut 
2014

Erityistä: Maaninkajärven kulttuurimaisema 
on valtakunnallisesti arvokas maisemakoko-
naisuus. Luonnonkauneus on houkutellut Maa-
ningalle runsaasti vapaa-ajanasujia. Tuovilan-
lahdessa on Suomen korkein koski, 36-metrinen 
portaittain putoava Korkeakoski. Rotkoalue on 
rauhoitettu vuonna 1947 luonnonsuojelualu-
eeksi. Kauniita kanava-alueita ovat Ahkiolahden 
uusi ja vanha kanava, Viannan museokanava 
ja Ruokovirran kanava. Mustanvirran sillalta 
aukeavat näkymät Maaninkajärvelle ja Ruoko-
vedelle. Lintujärvet Patalahti, Patajärvi ja Lapin-
järvi ovat maankuuluja.

Kirkonkylän palvelut 2016: Terveysasema, 
koulukeskus, kirjasto, kotiseutumuseo, pankki, 
kauppamarketteja, hyvinvointi- ja siivouspalve-
luja, parturi-kampaamoja, hautauspalvelu/kuk-
kakauppa, linja-autoasema, lounaskahvila, grilli, 
urheilutalo, kuntosali, urheilukenttiä, uimaran-
ta, kuntopolkuja, valaistuja latuja, ampumarata. 
Maaninkatalolla kirkkoa vastapäätä on Kuopion 
kaupungin Maaningan alueen palveluja ja Kalla-

Koulut ja kansalaisopisto: Kirkonkylällä Maa-
ninkajärven 300 oppilaan koulu, Käärmelahdes-
sa 140 oppilaan koulu ja Pulkonkoskella 50 oppi-
laan koulu. Kansalaisopisto järjestää kursseja 
kirkonkylällä ja muutamilla kylillä.

Ahkionlahti

Vätysteatteri esittää Murtovarkaus

Huiluuruppeemia 
vietetään hienäkuussa

Haatalan viljavat maisemat

maaninkajärven koulu



voi kerätä talven marjat, katsella revontulia ja 
tähtitaivasta. Kaupunkiin pääsee tarvittaessa 
sujuvasti bussilla tai autolla – ja pyöräteitä pyö-
rällä.”
 
Sami Malmberg, yrittäjä, Konditoria Malm-
berg Oy. Muutti perheineen Maaningan Kin-
nulanlahteen vuonna 1988 Kuopiosta.

”Täällä saan asua luonnon keskellä kauniissa 
ympäristössä, kuitenkin vain puolen tunnin 
ajomatkan päässä kaupungista. Hyvät perus-
palvelut löytyvät omalta kylältä ja Maaningan 
kouluissa on aito välittämisen meininki. En kai-
paa kaupungin ruuhkaa, viihdyn täällä järvien 
keskellä luonnon rauhassa.”

Tanja Holma, rakennusarkkitehti, Arkki-
tehtitoimisto ON Oy. Muutti perheineen 
Maaningan kirkonkylälle vuonna 2015 Hel-
singin Munkkivuoresta.

”Törmäsin netissä myynti-ilmoitukseen, tulim-
me katsomaan taloa ja parin päivän päästä tar-
jous oli hyväksytty. Maaninka on osoittautunut 
täydelliseksi asuinpaikaksi lapsiperheelle. Kaikki 
palvelut ovat lähellä. Esikoiseni aloitti Maanin-
kajärven koulussa ensimmäisen luokan, ja sai 
heti uusia ystäviä. Kuopus sai heti päivähoito-
paikan. Olen äärettömän tyytyväinen niin kou-
luun kuin perhepäivähoitoonkin; lapset saavat 
yksilöllistä opetusta ja aina on aikaa keskuste-
lulle. Terveydenhuolto toimii ihmisläheisesti, on 
helppoa asioida aina samojen ihmisten kanssa. 
Lapset pääsevät harrastamaan omalla kylällä, 
kiitos 4H-kerhon ja kansalaisopiston. Ihmiset 
ovat ottaneet meidät ystävällisesti vastaan ja 
ovat avuliaita ja avoimia. On turvallista asua 

paikassa, jossa tunnet naapurisi ja lasten ystä-
vien vanhemmat. Maaningan kaunis savolainen 
kulttuurimaisema ihastuttaa päivittäin niin ke-
sällä kuin talvella. Työmatka Kuopioon sujuu au-
tolla turvallisesti, valaistuja teitä pitkin, reilussa 
puolessa tunnissa.”

Juha Anttila, dipl.ins., toimitusjohtaja, In-
dustrial ITC Oy. Muutti perheineen Maanin-
gan kirkonkylälle vuonna 2000 Espoosta.

”Aluksi tulimme vaimon työpaikan vuoksi, mutta 
jäimme, koska tämä on hieno asuinpaikka ison 
veden äärellä, mukavan rauhallisessa kirkonky-
lässä, jossa on riittävät peruspalvelut. Isommille 
ostoksille piipahtaa äkkiä Kuopioon. Ja täällä on 
mukavia ihmisiä, joiden kanssa viihtyy.”

Pentti Otsamo, sarjakuvapiirtäjä/kuvittaja. 
Muutti perheineen Maaningan kirkonky-
lälle vuonna 2002 Helsingistä. 

”Etsimme asuin- ja työtilaa, ja halusimme lap-
sille lyhyemmät matkat mummoloihin, esikoi-
nenkin lähestyi kouluikää. Kirkonkylältä löytyy 
miltei kaikki tarvittava lähikoulusta viihtyisään 
kirjastoon ja kauppoihin. Lähellä ovat myös 
luontoretkikohteet lintujärvineen. Kotipihalta 

Viannankoski

4H-kerhon Perhonsidontakurssi



Maaninka

kuopio

Maaningalta on Kuopioon 43 km, Siilinjärvelle 21 km, Pielavedelle 33 km,  
Iisalmeen 54 km, Helsinkiin 434 km, Utsjoelle 912 km.  
Kuopion lentokentälle on puolen tunnin ajomatka.

Lisätietoja
• Kuopion kaupunki: https://www.kuopio.fi/web/kaupunkitietoa/maaninka
• Maaningan kylät ry: http://maaningankylat.nettisivu.org/
• Maaninka Seura ry: http://maaninkaseura.nettisivu.org/
• Kallaveden seurakunta: http://www.kuopionseurakunnat.fi/ 
  kallaveden-seurakunta/maaningan-alue

Esitteen tilasi Maaninka-neuvottelukunta. 
Sen valmistumista ovat tukeneet:  
Maaninka Seura, Maaningan Osuuspankki ja 
Kallaveden seurakunta: 
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