
 

 

Taipalsaaren Maaseutunaiset ry 

 

Toimintaa vuonna 2011 

 

Piaf – pakko saada laulaa – Susanna Haaviston vierailu Lappeenrannan 

teatterissa la 29.1. Susanna Haaviston käsikirjoittama, ohjaama ja esittämä 

musiikillinen draama ei ollut vain kertomus Edith Piafin elämästä. Esityksessä pienet 

naiset keskustelivat laulamisen pakosta,  äänestä, rakkauden ja hyväksynnän 

pakkomielteisestä janosta. Esityksessä  Susanna Haavisto paljasti kokemansa äänen 

menetyksen ja siihen liittyneen syvän masennuksen. Katsojana ihmetteli ensin Susannan vähän väliä esiin 

kaivamaa nenäliinaa, kunnes tajusi, että taitelija kärsi flunssasta. Vähän jännitti kestääkö ääni loppuun 

saakka, mutta lämpimästi taitelija tulkitsi Piafin rakastettuja lauluja ja upeasti soi Hymni rakkaudelle illan 

päätteeksi. Uskon kaikkien mukana olleiden nauttineen esityksen poikkeuksellisen herkästä tunnelmasta. On 

se hyvä, että Ropposen Raili on meille teatteritutkana ja järjesti ajoissa liput loppuunmyytyyn esitykseen. 

(Marja-Liisa) 
 

Hohtokeilaus pe 11.2. Kylmänä perjantai-iltana lähdettiin kokeilemaan keilailua 15 henkilön voimin. 

Alussa etsimme kengät ja sitten sopivan pallon ... 

Keilailuhallilla meille pidettiin lyhyt opastus ja sitten 

tositoimiin. Tyylejä oli monenlaisia, kaatoja ja 

paikkojakin saatiin aikaiseksi muiden kannustaessa. 

Rännitkin siivottiin pölyistä meidän toimesta. Kahden 

tunnin jälkeen olimme valmiita lähtemään kotiin, 

kuuluipa kommentti että "tänne tullaan vielä 

uudestaankin. (Heli) 

 

 

 

Kevätstartti la 26.2. Savitaipaleella. Oli tuiskuinen, talvinen lauantaipäivä, pakkasta vain -6 astetta. 

Rehulasta starttasi tällä kertaa Eevan auto, joka keräsi naapurista Teijan ja Raijan ja Peltoin kylästä Maijan 

kyytiinsä. Leväsessä tapasimme Saimaanharjulta tulleet Miiran, Railin ja Jonnan, Miiran tyttären. Matka 

alkoi porukalla kohti Savitaipaleen Laksiaisia, jossa kokoonnuimme Erämajalle paikallisten naisten kanssa 

ja kutsumina ja käynnistimme porukalla Arjen Askeleet kampanjan. Kävimme ensin tekemässä kävelylenkin 

kauniissa maisemissa samalla vertaillen kunkin  

keräämiä askelia mittarista. Sen jälkeen oli  

vuorossa leikkimielinen tandemhiihto, joka  

olikin taitolaji sinällään. Naurun ja kannustushuutojen 

saattamana neljä joukkuetta sivakoivat suuntaan ja 

takaisin ja ei se helppoa  

ollut! Ensimmäisellä oli apunaan sauvat ja muut 

kolme pitivät edellistä olkapäistä pystyssä, vai  

ottivatko kenties tukea. Pyllähdyksiä tapahtui  

siinä kisatessa, mutta hauskaa oli. Voittajat  

palkittiin makoisilla suklaamitaleilla. 

 

Sitten syömään maittavaa lohikeittoa suussa  sulavat 

tuoreet rieskat ja ruisleivät kyytipoikana. Kylläpä maistui hyvältä ulkoilun päälle lämpimässä erämajassa 

ruoka ja jälkkärikahvit! Sanna Lento-Kemppi piirikeskuksesta kertoi kuluvan vuoden tapahtumista, ja 

jutustelua syntyi myös naisilla keskenään yli pitäjärajojen. Suunniteltiin myös yhteisiä tapahtumia askelten 

tiimoilta ja kerroimme omia suunnitelmia. Savitaipaleen naisia kutsuttiin kanssamme Impin päivän kävelyyn 

kesällä. Päivä Laksiaisen Erämajalla ei ollut tapahtumana pitkä, mutta sitäkin antoisampi ja mukava. 

Kotimatkalla lämmin auton hyrinä lähes vaivutti päiväunille päivän ulkoilun ja lounaan jäljiltä. (Teija) 

 



  

 

Arjen Askeleet kampanjan ensimmäinen keräysviikko 7-13.3. TAISET –ryhmä avasi viikon maanantai-

iltana yhteiskävelyllä Saimaanharjulta Kuivaketveleen linnavuoren juurelle ja takaisin. Askelia kertyi 

TAISET  -ryhmälle viikon aikana yhteensä 763 304. Kun kerääjiä oli 9, keräsi yksi askeltaja keskimäärin 84 

811 askelta ensimmäisellä keräysviikolla eli 12 116 askelta päivässä. Keskimäärin kaikki Taiset –ryhmän 

jäsenet ylittävät siis reippaasti päivätavoitteen 10 000 askelta. Seitsemän Taiset ryhmään kuuluvaa ja lisäksi 

Joel, Riikka ja koira kokoontuivat Saimaanharjulle Ankkurin pihaan. Ensin tarkastelimme, paljonko kukin 

on päivän aikana saanut askeleita mittariin. Sitten lähdimme kävelemään kohti Kuivaketvelettä. Pientä 

haastetta kävelyyn toi eilen satanut lumi, joka peitti jäiset kohdat, mutta hyvin siitä kuitenkin selvittiin. 

Linnavuoren juurella tarkastimme paikan josta sitten kesällä lähdemme nousemaan portaita vuorelle. Eeva 

valitti, että vauhti oli liian kovaa menomatkalla hänen pienille askelilleen, niinpä minä jäin suosiolla 

kulkemaan hänen kanssaan viimeisenä. Alkoi jo minunkin jaloissa painaa päivän askeleet. Miira ja Raili R. 

eivät olleet tyytyväisiä askelten määrään, niinpä he lähtivät tekemään lisälenkin Saimaanharjulle. Heli oli 

tullut kävellen kokoontumispaikalle ja hän teki paluumatkan myös kävellen. Me toiset palasimme autoille. 

Näin oli ensimmäinen askelten keräys päivä melkein kuljettu. Minun täytyi ottaa vielä muutama askel ennen 

saunaan menoa, että 20 000 täyttyi. Askeleista seonnut Raija. 

 

 

Perinteinen talvivirkistyspäivä la 12.3 Joutsenon Myllymäessä oli kerännyt runsaan joukon 

ulkoilijoita. Sääkin suosi tapahtumaa, oli pilvipouta ja lämpötila -2 -- 0C. Edellispäivän 

lumimyräkän jälkeen rinteet oli saatu hyvään kuntoon. Tarjoilu noudatti perinteistä kaavaa, eli makkaraa, 

kahvia, mehua ja munkkeja. Lähestyvien vaalien johdosta kansanedustajaehdokkaita oli kutsuttu 

tapahtumaan. Ainakin neljästä puolueesta oli ehdokkaita paikalla, he kisasivat MTK:n joukkueitten kanssa 

tandem hiihdossa ja puun sahauksessa. (Raija) 

  

 

La 2.4. Lappeenrannan maaseutunaiset järjestivät retken Mikkeliin katsomaan Viulunsoittaja katolla 

musikaalia. Mukaan kutsuttiin väkeä Joutsenosta ja Taipalsaarelta. Bussi lähti Joutsenosta ja käväisi sitten 

matkakeskuksen pihalta hakemassa Lappeenrannan ja Taipalsaaren naiset. Musikaali oli loppuunmyyty ja 

tungosta riitti ennen näytännön alkua ja varsinkin väliajalla, onneksi takit oli voitu jättää linja-autoon, niin 

poislähtö sujui jouhevasti. Itse musikaali oli juuri niin iloinen ja surullinen kuin muistelin sen olevankin. 

Reissuun lähti reilu parikymmentä naista, joista kolme Taipalsaarelta. (Heli) 

 

 

Vesijumppa Suvannossa ja lounas Piilipuussa, la 9.4. kello 10.30 oli suuri joukko naisia kokoontunut 

Savitaipaleen Suvantoon vesijumppaan. Altaassa kävi sellainen pölinä ja hälinä, ettei vetäjän sanoista saanut 

selvää kun kaiku hävitti viimeisetkin sanat. Hyvin kuitenkin selvittiin. Ja hauskaa tuntui kaikilla olevan 

Uimisen ja saunomisen jälkeen suunnattiin kohti Ravintola Piilipuuhun nauttimaan lounasta ja turisemaan 

porukan kanssa. Siellä oli myös magneettikorujen esittelijä Tuula Vaartaja. Paikalla oli sekä Savitaipaleelta 

(Laksiaisen ja Välijoen yhdistykset) että 

Taipalsaarelta yhteensä 27 maaseutunaista. 

Meidän naisia paikalla oli 14 aktiivista. 

(Eeva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kauniita rohkeita vesipetoja 

altaassa tanssii polskuttaa. 

Myötäiseen vastaiseen 

pyörii piiri. 

Pötkylät keijuja kannattaa 

vetäjän mahdissa. 

Napa hankaa selkärankaa. 

Täysillä hengitys, nauru. 

Potki, polje, pyöri, nauti 

se ikävän karkoittaa. 

Vartalo norja 

nousee altaasta. 

 

Maanantai-iltana 11.4. lähdimme Teijan kanssa ajelemaan Savitaipaleelle piirikeskuksen järjestämään 

”Viestitä ja vaikuta” järjestöiltaan. Paikalla olikin mukavasti naisia Länsi-Saimaan alueelta: 

Lappeenrannasta, Luumäeltä, Lemiltä sekä Savitaipaleelta kahdesta yhdistyksestä Laksiaisista ja Välijoelta 

meidän lisäksi. Illan aluksi Sanna, Sari ja Laura kertoivat ajankohtaisista aiheista ja kampanjoista. Meille jo 

tuttujen kampanjoiden lisäksi syksyllä käynnistyy ”Ruisleipätalkoot” sekä käynnissä on myös ”Älä ruoki 

hukkaa” -kampanja. Luontoon liittyvänä tapahtumana Laura voi olla mukana järjestettäessä mm.  ”Kuu 

kiurusta kesään” – perinnetietoa talteen luontoretkeä. 

 

Minusta illan parasta antia oli, kun yhdistyksittäin käytiin läpi yhdistysten puitteita ja toimintaa. Ainakin 

selvisi se, että puitteet voivat olla hyvin erilaisia, toimitaan osana maaseutuyhdistystä tai itsenäisenä 

yhdistyksenä. Kaikki ratkaisut tuntuivat kuitenkin järkeviltä. Itsenäisenä yhdistyksenä toiminen tuo aina 

haasteita taloudelle. Iso haaste on myös, miten jäsenet saadaan mukaan toimintaan ja miten viestitään 

tapahtumista, varsinkin jos toimitaan laajalla alueella. Sarilta saatiin seuraavana päivänä tiedotusvälineiden 

yhteystietoja sekä ilmoituspohjia hyödynnettäväksi. (Marja-Liisa) 

 

Wilma 2011. Kauniina perjantaiaamuna huhtikuun 15 päivä matkasimme Heli, Maija ja allekirjoittanut 

jännittynein mielin kohti Lappeenrannan Maasotakoulua. Portilla meidät pysäytti sotilaspoliisi, jolle 

todistimme henkilöllisyytemme. Jono autoja odotteli porttien sisäpuolelle pääsyä yhtälailla, kyydeissään 

samalla tavalla naisia, jotka olivat siis ilmoittautuneet Naisten Valmiusliiton (www.naistenvalmiusliitto.fi) 

Nasta-harjoitukseen Lappeenrantaan. Wilma 2011 keräsi naisia kokoon ympäri Suomen. Wilma-

harjoituksen kursseja olivat: Selviytyminen sähköttä, Maastotaidot, Toimintakyky kriisissä, 

Tietoturvallisuus, Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle sekä Katuturvallisuus. Me kolme olimme 

ilmoittautuneet Maastotaitoihin.  

 

Autot parkkiin ja varusvarastolle varusteiden hakuun. Saimme 

maastopuvun, miehistövyön, ns."nallepuvun", pooloa, t-paitaa, 

fleecepuvun (ylimääräisenä, sillä yövyimmehän teltoissa!), 

kompassin, ensisiteen, pakin, lusikka/haarukka/veitsi-hässäkän, 

makuupussin, makuualustan ja tietysti sen sipulipussin eli repun 

mihin pakata tämä kaikki mahdollinen. Lippikset jaettiin myös 

päähän sekä kulkuluvat, joten olimme kaikki n. 200 naista kuin 

samaa perhettä. Alkutervehdyksen meille toi Valmiusliiton 

puheenjohtaja Anneli Taina kuin myös puheenvuoron sai edellinen 

puheenjohtaja Riitta Uosukainen. Ripeiden alkutoimintojen jälkeen 

järjestäydyimme parijonoihin ja marssimme Rakuunanmäelle, jossa 

oli leirin avajaiset Adolf Ehrnrootin aukiolla. 

 



Perinnesoittokunnan tahdittamana marssimme paikalle ja tilaisuus oli erittäin juhlava ja mieleenpainuva. Eli 

ensivaikutelma tulevasta oli häkellyttävä. Päivät olivat täynnä ohjelmaa; telttojen pystytys, kamina 

paikoilleen ja polttopuiden tekoa. Opeteltiin trangian käyttöä, sillä sillähän tehtiin leirillä ruoat, repun 

pakkaus, liikkuminen luonnossa, täydennettiin ja kerrattiin ensiaputaitoja. Käytiin Lottapatsaalla ja 

marssittiin Lpr:n keskustassa kääntäen ihmisten päät, ihan nauratti ne ihmettelevät ilmeet. Suunnistettiin 

luonnossa kompassin ja kartan avulla, opeteltiin laavun ja nuotion tekoa. Ja etenkin sitä kuinka toimia niin 

ettei luonto tuhoudu jäljistämme tai tekemisistämme  

eikä jälkeemme jää mitään siitä, että olemme siellä  

olleet. Oli luentoa eläinten etenkin petoeläinten 

kohtaamisesta luonnossa, ja siitä kuinka vähällä  

tulemme luonnossa toimeen, mitkä ovat niitä tärkeitä  

asioita muistaa kun maastoon lähdetään. Meillä oli  

loistavia kouluttajia, etenkin rajasissit Jarno Metso ja  

Hannu Hirsivaara, joilta saimme kullanarvoista tietoa  

ja vinkkejä maastossa liikkumiseen ja siellä 

selviytymiseen. 

 

Lauantai-iltana kokoonnuimme muiden leiriläisten kanssa sotilaskotiin, taisimme olla todella kuin 

metsäneläimet, sillä tulimme suoraan maastosta, laavun teosta, marssien ja marssilauluja samalla kovalla 

äänellä laulaen. Huomiota siis herätimme, suorastaan pelkoa, näin nimittäin mainitsi eräs vanhempi rouva 

toiselta kurssilta, kun näki meidän tulevan metsästä, hiukan ryönäsen näköisinä, kovaa ja korkealta laulaen. 

Illanvietto oli siis lauantai-iltana kaikille yhteinen; joka kurssi oli tehnyt ohjelmaa ja kyllä meillä olikin 

hauskaa. Iltasaunan jälkeen ei jokainen malttanutkaan lopettaa yhdessäoloa vaan osa nukkuikin leirinuotion 

äärellä, pitäen kuitenkin huolen omasta kipinävuorostaan teltassa. Siinä olikin muuten tekemistä, kun 

aamuyön tunteina sinut herätettiin tunniksi pimeässä teltassa pitämään huolen siitä, että kaminassa on tulet 

päällä koko ajan. 

 

Sunnuntaina herättiin kauniiseen kuulaaseen aamuun. Ensimmäisenä pakattiin omat tavarat, mutta sitten 

marssien siirryttiin maasotakoulun mäelle aamuhartauteen. Monen silmänkulma näytti kostuvat juhlavasta 

hartaudesta; torvisoittokunnan siivittämänä nostettiin lippu salkoon, laulettiin ja kuunneltiin sotilaspapin 

pitämä hartaus, oli palmusunnuntai, ja ehkä kotikin tuli ensi kertaa mieleen ja pienet virpojat. Sen jälkeen 

alkoi leirin pakkaaminen ja viimeiset luennot. Nämä toiminnot ja aktiviteetit mitä tässä nyt kertasin, oli siis 

vain maastotaidon kurssilta. Muilla kursseilla oli suunnaton määrä asioita yhtälailla. 

  

Varusteet luovutettiin ja haikeana jätettiin hyvästit sekä kouluttajille että muille kurssilaisille. Leiri oli siis 

n.reilun 20 km:n päässä kotoa, mutta kuin toisesta maailmasta. Voin suositella kaikille. Harjoituksesta jäi 

suuri määrä ihania, hauskoja muistoja, kuin myös taitoja. Tapasi mahtavia ihmisiä, joiden kanssa on ollut ilo 

olla yhteyksissä edelleenkin. Kokemuksena tällainen harjoitus on ihan mahtava, meni kauan aikaa kun näitä 

asioita vielä pyöritteli mielessään ja yhä uudelleen kertasi. Nyt on allekirjoittanut lähdössä Valmiusliiton 

seuraavalle kurssille Kirkkonummen Upinniemeen, ULAPPA 2011, ja sinne harjoittelemaan meripelastusta. 

(Teija) 

 

To 28.4. illalla joukko (17) Taipalsaaren naisia kokoontui Muotitalo Kekäleeseen katsomaan kevään ja 

kesän muotia. Terhi Hulkkonen kertoili ensin liikkeen historiasta ja missä muualla on Kekäleen myymälöitä. 

Pääpaikka sijaitsee Joensuussa. Myös VeroModan myymälät kuuluvat Kekäleen perheen omistuksiin. 

Tutustuimme liikkeen tiloihin kahdessa kerroksessa ja pääsimme kurkkaamaan ompelimoon sekä 

varastotiloihin.  Tämän jälkeen sai itse kierrellä ja katsella eri asukokonaisuuksia. Oli myös ostohaluisia 

naisia, niin että kotiin viemiseksi oli pussia jos jonkin kokoista. Jokainen sai myös kauniin huivin ja oppaan 

huivien sitomiseen. (Eeva) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impin suvikuntoilu Arjen askelten merkeissä ke 8.6.  illalla käveli naisia kirjamoinsillalla. 

Ankkurinrannassa tavattiin Savitaipaleen-L-rannan-T-saaren naiset. Raijan tervehdyksen jälkeen Impin 

päivän kuntokävely alkoi, määränpäänä Linnavuori Ketveleessä. Teija huolehti, että mopoilijat väisteltiin... 

Perillä juotiin raikkaat mehut sekä suolaista ja makeaa purtavaa. Kyllä Helin herkut maistui! Raija kertoi 

Linnavuoresta tarinaa. Sitten alkoi ”vuorelle" 

nousu. Siinä juolahti mieleen, onko ylämäki 

parempi kuin alamäki. Portaat vähän notkahteli 

kun ylös astelimme, portaita riitti... Maisemia ei 

paljon nähty tiheän puuston takia. Oisko 

harvennuksen paikka? Maija etsi ja löysi ison 

kalliolaavun, josta kai ammoisina aikoina 

lähetettiin ”savumerkkejä", sen ajan ”Sonera". 

Juteltiin ja takaisin päin lähdettiin. Mukava tavata 

ja yhdessä kävellä, askelia kertyi huomaamatta. Oli 

polkua ja tietä tallata. Ei tarvinnut "uunin ympäri 

pyöriä" kuin muinonen tyttö. Kertyi niitä askelia 

vielä illalla - Hovilan lattialla tanssien! (Miira) 

 

 

Kahvitukset Rehulan kesätorilla la 9.7. ja la 23.7. Huh nyt on kiire, ollaan jo myöhässä. Miira odottaa 

lämpimien pullien kanssa pihalla, joten pullat pian mukaan. Onneksi Raija on tullut ajoissa paikalle kahvien 

ja kuppien kanssa. Ensimmäiset kahvintuskaiset kävelevät jo paikalle, joten tarjoilut kuntoon vauhdilla. 

Väkeä kokoontuu mukavasti aamukahville haastelemaan keskenään ja katselemaan torin tarjontaa. Meillä on 

Eeron kanssa selkeä työnjako: kauppamiehenä hän hoitaa myynnin ja minä vastaan ”huollosta”. Pullat ovat 

niin houkuttelevia, että vaivalla matalaan vuokaan tekemäni mustikkamuffinssit eivät oikein kiinnosta 

ostajia. Onneksi myyjä tekee hyviä kimppatarjouksia, joten kahvituksen 

loppuessa melkein kaikki on käynyt kaupaksi. Kyläläiset pistäytyivät 

torilla ripeään tahtiin, mutta satunnaiset ohikulkijat löysivät torille ihan 

viime tipassa, kun laittelimme paikkoja kuntoon. Olipa kiva kesäinen 

lauantaiaamu. Kyläläiset taisivat kyllä ihmetellä, kenen nimissä kahvia 

tarjosimme. (Marja-Liisa) 

 

La 9.7. kahvitukseen pullat leipoi Maija ja kahvit keitti Raija, joiden 

lisäksi myymässä oli Heli. La 23.7. leivonnasta vastasivat Miira ja Marja-

Liisa ja kahvit keitti Raija. Myymässä oli Marja-Liisan lisäksi Eero. Raija 

vastasi kuppien kuljetuksesta ja pesusta. 

 

 

 

 

 



 

Jänkäsalon kalailta la 10.9. Oli ihana syksyinen päivä. Aamulla satoi, mutta iltapäivällä jo aurinko paistoi. 

Jännittävä kokemus, ruokakurssille lossilla pitäisi mennä! Me kokoonnuimme Jänkäsalon kodan edessä. 

Paikka oli sopiva 17 henkilölle. Oli meitä aikuisia ja lapsia. Pojat rupeavat pelaamaan jalkapalloa, kenttä 

onkin lähellä! 

 

Kaikille ruokaohjeet käsiin ja naiset tarttuivat homman. Olosuhteet oli erinomaiset: keittiö ja kodassa 

avotuli. Mitä voisi olla parempi? Kalaseljanka valmistui pikkuhiljaa ja kalamurekkeet oli jo valmis paistettu. 

Yhdessä teimme salaatti ja kalanyyttejä. Sitten paistettiin ne kaasugrillillä. Sää ja fiilis oli erinomaiset. 

Miehet myös osallistuvat: toiset 

poimivat puolukka metsässä ja 

toiset oli tulisijan vastaavat. Ruoka 

maistui kaikille. Jopa 

suolakurkkukeitto! Vaikkapa 

alussa oli kerrottu, että sitä 

ainakaan en maista. Yhdessäolo ja 

tekeminen, ihana sää ja 

erinomainen paikka. (Natalja) 

 

 

 

Muovipussikurssi to 6.10. Noin kymmenkunta naista pääsi paikalle Taito Etelä-Karjalaan askartelemaan 

muovipusseille uusia elämiä. Tasihinin talossa Maija-Liisa Blauberg opasti meidät muovin sulattamisen ja 

muotoilun saloihin. Saimme vapaasti ideoida muovipusseihin uuden muodon ja lopputuloksena syntyi 

esimerkiksi jumppamattopusseja, meikkipusseja ja kenkäkassi.  

Kahvittelun ja muovipussien teon jälkeen kävimme myös tutustumassa Taito-kauppaan, jossa oli 

mahdollisuus tehdä ostoksia. (Sirpa) 

 

 

Su 9.10.2011 ajeli kauniissa syyssäässä joukko naisia kohti Savitaipaletta ja Suvannon uima-altaita. Oli 

sovittu, että yhdessä käydään Laksiaisen ja Välijoen maa- ja kotitalousnaisten kanssa uimassa tänä syksynä 

kolmena sunnuntaina. Ensimmäinen kerta oli siis nyt lokakuussa. Taipalsaarelta meitä matkasi kolmen auton 

kyyditsemänä kymmenkunta naista. Paikalle saapui Savitaipaleen alueelta reilut kymmenen joten meitä oli 

hyvä porukka. Napakka vetäjä Johanna veti meille kunnon vesijumppatreenin ja sen jälkeen lämminvesiallas 

poreineen vielä lämmitti ja rentoutti lihaksia. Puolentoista tunnin sessiossa ehdimme hyvin saunoa, uida ja 

jumpata ja vaihtaa myös kuulumisia. Seuraava uintikerta olikin suunniteltu marraskuun puoliväliin, mutta 

valitettavasti isänpäiväksi. Havo-Ossin Paula lupasi ottaa jumppariin yhteyttä, ja yritämme vaihtaa päivää, 

että saisimme mahdollisimman monen taas mukaan. Ensi kerralla nimittäin oli tarkoitus jumpata juoksuvyön 

kanssa. Mukavaa oli. (Teija) 

 

 

Arjen askelissa keräys viikko 3. 24.10.- 30.10. Kolmannella viikolla ei yhteiseen tapahtumaan löytynyt 

aikaa, niinpä päätimme kokoontua Taipalsaaren nuorisoseuran järjestämään Zumbaan. Savitaipaleelta tuli 

kutsu kävelemään muutamaa päivää ennen, mutta keskipäivän ajankohta ei meidän porukalle sopinut.  

 

 

Yhteenveto arjen askeleista: TAISET -ryhmä käveli 3 viikon aikana yhteensä 2 526 986  

askelta. Olimme toiseksi paras ryhmä Etelä-Karjalassa. Meidän edelle kiilasi Laksiaisen vipeltäjät, 

joiden saldo oli 350 120 askelta/kävelijä. Meillä viikkojen keskiarvot yhteen laskettuna oli 279 873 

askelta/kävelijä. Tarkoittaa, että keskimäärin osallistujat ovat kävelleet yli 13 000 askelta päivässä kolmen 

keräilyviikon aikana. Kävelijöitä oli 8-10 /viikko. TAISET ryhmän paras oli Heli Sahlman, toinen Raili 

Ropponen, kolmas Raili Leino. (Raija)   

 

 

 



Koko valtakunnassa käveltiin keräysviikkojen aikana 300 miljoonaa askelta 160 ryhmässä.  
Pikaisesti www-sivuilta (www.maajakotitalousnaiset.fi) katsottuna 3 viikon aikana yli 400 000 

askelta/kävelijä tulokseen päästiin kolmessa ryhmässä ja yli 300 000 askelta/kävelijä seitsemässä ryhmässä. 

Koko valtakunnassa TAISET –ryhmä taisi kerätä askeleita 18. eniten eli ei ihan sijoittunut 10 parhaan 

joukkoon, mutta hieno suoritus kaikkiaan! (Marja-Liisa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edustajakokous pe 28.10. illalla. Mihin olette menossa tiukkaa vartija Saimaa Gardens alueen uuden 

Holiday Club hotellin ovella? Aulassa onkin jo melkoinen maaseutunaisten joukko Etelä-Karjalan eri 

kulmilta. Joukko jaetaan kahtia ja lähdetään taloa kiertämään. On värikäs kylpylä ja hienostunut Spa -osasto, 

kahdenlaista hotellia ja monenlaista ravintolamaailmaa sekä juhla-areenan ympärillään kokoustiloja. Nyt 

tilat näyttävät avarilta, kun väkeä on vielä vähän paikalla. Tunnelmaa kannattanee käydä aistimassa, kun 

toiminnot on saatu pyörimään täysillä. 

 

Gardens maailmasta siirryttiin Korvenkylän kolealle nuoriseuratalolle pitämään edustajakokousta. Kahvien 

ja palkitsemisien jälkeen Sanna, Sari ja Laura kävivät nopealla tahdilla läpi menneet ja tulevat. Seuraavan 

kolmen vuoden (2012-2014)  kantava teema järjestössä on ”NÄE HYVÄ LÄHELLÄ”. Vuonna 2012 meitä 

haastetaan mm järjestämään ruisleipätalkoita sekä osallistumaan ”Keitetääs kahvit” –kampanjaan. Lopuksi 

Eero ProAgriasta valotti neuvotteluja, joita käydään viiden ProAgrian kesken yhden koko Etelä-Suomen 

kattavan ProAgrian perustamiseksi vuoden 2013 alusta. Piirikeskukset ovat myös mukana näissä 

neuvotteluissa. Työviikon jälkeen illalla pidetty kokous ei kyllä kirvoittanut osallistujia keskusteluun tai 

kommentteihin. (Marja-Liisa) 

 

Varsinainen kokous to 3.11. illalla kirjastolla. Kokouksen aluksi Maarit Berg kertoi meille kuvien kautta 

tarinoita afrikkalaisten arjesta, varsinkin naisten ja lasten elämästä 

Tansaniassa. Päällimmäiseksi jäi, että meidän lähtökohdista on osin 

vaikea ymmärtää heidän maailmaansa, niin erilainen se vielä on. 

Harmillista, että vähäinen naisjoukko oli päässyt paikalle avartamaan 

tietojaan. Kokousasiat käytiin läpi Maaritin johdolla ja siinä sivussa 

kertailtiin toimintaa ja suunnitelmia vähän laajemminkin. Mitään 

periaatteellista keskustelua mahdollisesta sitoutumisesta johonkin 

avustustoimintaan ei ehditty käydä. Maija kertoi, että koko järjestö 

osallistuu ensi vuonna maitomuki –kampanjaan, jolla kerätään varoja 

afrikkalaisten lasten kouluruokailuun. (Marja-Liisa) 

 

 

 



La 19.11. klo 12-15 yhdessä Maamiesseuran ja Tuottajien kanssa 

Ruisleipätalkoot Saimaanharjun koululla. Kotitalousluokassa 

riitti säpinää kun valmistelimme tapahtumaa aamupäivästä. Paajasen 

Sari oli tuonut mukanaan leipästen leipomiseen liittyviä tarvikkeita 

ja Teijan kanssa teimme ensimmäiset juuret käymään. Puolen tunnin 

odottelun jälkeen leivoimme taikinan loppuun ja odottelimme 

ensimmäisiä leipojia luokkaan. Sari valmisteli ruisleipävisaa ja 

maistatusta kävijöille. Samaan aikaan Suutarin Suoma valmistautui 

kertomaan ruisleivän valmistamisesta tuleville vieraille. Suoma oli 

tehnyt 

ruisleivänjuurtakin, jota halukkaat sitten saivat ostaa 

kotiin viemisiksi. Juntusen Eero, Koivusen Jarmo ja 

Suutarin Mikko kertoivat tapahtumassa kävijöille 

viljan "matkasta" maatilalta kaupasta ostettavaan 

leipään. Samalla arvuuttelivat, että paljonko leivän 

hinnasta viljelijän "pussiin kilahtaa" ja aika vaikea 

oli kävijöiden arvata että korvaus on suorastaan 

minimaallinen. Koivusen Hillevin ja Vitikaisen 

Sirpan kanssa avitimme pienimpiä lapsia, isompien toimiessa omatoimisesti samalla kun Teija varmisti että 

taikina  

ei lopu kesken. Leipojia kävi kaiken ikäisiä ja osa leipoi "sämpylöitä", mutta muutama isompi poika innostui 

leipomaan reikäleipiä ja halusi viedä ne kotiin maistettavaksi. Mieleenpainuvinta oli että tapahtuman jälkeen 

eräs isä kävi meiltä kotoa reseptiä kyselemässä, kun oli "koululla niin hyvää leipää paistettu".(Heli) 

 

Torstai-aamusta 1.12. Lappeenrannan matkahuollon piha täyttyy pikkuhiljaa Porvoon-matkalle lähtijöistä. 

Yllättäen suurin osa tuntuu tuntevan toisensa ja Taipalsaari onkin hyvin edustettuna tällä reissulla. 

Porvoossa meitä odottaa opas, jonka seurassa kävellään vanhassa Porvoossa ja käydään muiden 

historiallisten asioiden lisäksi katsomassa missä se Remu oikein asustaa. Opaskierroksen jälkeen menemme 

kahvilaan jossa söimme kuumaa keittoa, joka maistuu tosi hyvältä kun ensin on kierrelty tuulisessa 

kaupungissa. 

 

Shoppailu aikaakin meille oli annettu ja aika moni taisi löytää tiensä Brumbergin myymälään ostamaan 

suklaata, mutta kaikkea muutakin mukaan tarttui, käsitöitä, antiikkia, kirjoja, hopeaa ... 

Ostosreissujen jälkeen kävimme vielä Johan Ludvig Runebergin kotimuseossa, jossa piika kertoi millaista 

elämä kansallisrunoilijan kotona oli. Kasvit olivat aika upeita ja tarinoiden avulla historia tarttui helpommin 

"kiinni" kuin jos olisi koulussa aikoinaan kuunnellut. (Heli) 

 

Su 20.11. oli nyt sitten toinen vesijumppakerta yhdessä Savitaipaleen/Laksiaisen naisten kanssa. Meitä 

Taipalsaaren naisia oli 7 tällä kertaa. Ohjaajamme Johanna veti jumpan juoksuvöillä jumppaaville naisille. 

Kaiken kaikkiaan meitä oli 17. (Teija)  

 

Su 11.12. joulukiireet taisivat jo verottaa vesijumpan osallistujajoukkoa. Meitä taipalsaarelaisia oli kuitenkin 

ajellut Suvantoon kuusi eli autollinen Rehulasta ja allekirjoittanut matkalla Savoon. Savitaipaleelta naisia oli 

reilusti saman verran. Aloitus oli vähän vilpoinen, kun saunan lämmitys oli unohtunut, mutta reipas liikunta 

sai veret kiertämään. Jumpan päättyessä 

saunakin oli kuuma. Uintiretket 

päättyivät tältä erää, kun Savitaipaleen 

naisille ei ollut enää innostusta asiaan. 

(Marja-Liisa)  


