Taipalsaaren Maaseutunaiset ry
Toimintaa vuonna 2014

Teatteriretki Lemille 26.1.2014
Oli tammikuinen sunnuntaipäivä, ilma jo lauhtunut kovilta pakkasilta alle kymmenen asteen.
Lähdimme Helin ja Helenan kanssa naapuripitäjän, Joutsenon Maaseutunaisten järjestämälle
teatteriretkelle Lemin Tapiolaan.
Lemin nuorisoseuran esittämä, Maiju Lassilan kirjoittama,
Juha Vuorisen dramatisoima näytelmä Naistenhurmaajat
ei jättänyt ketään totiseksi tai kylmäksi. Sami Sivosen
ohjaama näytelmä oli valikoitunut nuorisoseuran
esitettäväksi kahdesta syystä: siinä oli rooleja kaikille
mukaan haluaville sekä roolit olivat tyylissään haastavia.
Ohjaajaa lisää lainaten, "teema on ajaton; muukalainen tuo
mukanaan mahdollisuuden seikkailuun ja uuteen alkuun.
Retki tuntemattomaan kiehtoo ihmisiä edelleen tässä
kiireisessä ja aina vaan vaativammaksi käyvässä
maailmassa." Oli iloisia leskimiehiä, oli työikäisiä
hurmureita, miehenkipeitä leskirouvia ja nuoria
naimaikäisiä naisia. Oli mustasukkaisuutta ja dramatiikkaa.
Esitys oli loistava, vallan iloinen piristys tammikuun tasaiseen tahtiin. Teksti oli vanhaa mukaileva
mutta toimi hyvinkin hauskasti. Näytös oli loppuunmyyty, kuten ovat Lemin nuorisoteatterin
esitykset olleet aikaisemminkin. Ensi-ilta oli ollut jo viime vuoden puolella marraskuussa ja
lisänäytöksiä tulossa pitkin kevättä.
Hauskaa oli myös että pääsimme taas tapaamaan Joutsenon maaseutunaisia. Tällä tavalla juuri
meidän tulee yhdistää voimamme ja yhdistystemme toimintoja.
Iltapäivä oli kaiken kaikkiaan hauska ja iloinen retki. Toivottavasti näitä tulee lisää. (Teija)

Tanssikurssi 25.1.2014 / 15.2.2014 ja 22.3.2014
Kokoonnuimme kevään aikana kolmesti Väinölään tanssikurssille.
Opettajamme toimi Jaana Hyrkkänen Joutsenosta. Opeteltavina tansseina
ensimmäisellä kerralla oli valssi ja humppa, toisella kerralla tanssittiin tangon ja
fuskun tahtiin ja kolmannella kerralla kertailtiin aikaisemmin opittua.
Opettajamme kierrätti välillä pareja, joten kaikilla riitti siten opiskeltavaa myös
muun kuin oman parinsa tanssitavoissa. Tanssikurssi kesti 2 tuntia kerrallaan,
väliajalla nautimme kahvia ja mehua, niin jaksoimme hyvin. Kaksi tuntia tuntuu
aluksi pitkältä ajalta, mutta ihmeen nopeasti se sitten opiskellessa meni. Jaana
oli asiantunteva opettaja ja auttoi aina pyydettäessä tai ilmankin. Tuntui että
osallistujat olivat kaikki hyvällä mielellä. Jaana ehdotti vielä hitaan valssin
opettelua ja sekin idea tuntui saavan tuulta purjeisiinsa eli lisää tanssimista
luvassa syksyllä. Tanssikurssin järjestäjinä toimivat maamiesseura ja maaseutunaiset yhdessä.
(Johanna)

Naisvoimaa päivä / Tietoa metsästä 5.2.2014
Suomen maa-alasta kolme neljäsosaa eli 23 miljoonaa hehtaaria on metsää, siis jokaista suomalaista
kohden on metsää reilu 4ha. Puuvaroja käytetään vähemmän kuin mitä metsät vuodessa kasvavat ja
Suomen metsät toimivatkin hiilinieluna sitoen ilmakehästä puustoon ja maahan hiiltä, jonka määrä
vastaa noin puolta Suomen teollisuuden aiheuttamista vuotuisista hiilidioksidipäästöistä.
Tulevaisuudessakin puulla on kysyntää niin teollisuuden tarpeisiin kuten puurakentamisessa sekä
uusissa biotalouden tuotteissa.
Vaikka et omistaisikaan itse metsää voit siitä huolimatta käydä metsissä esim. marjastamassa tai
sienestämässä. (Heli)

Laskiaistapahtuma Haikkaanlahdessa 2.3.2014
Moni hieraisi silmiään tullessaan Taipalsaarelle laskiaistapahtumaan Haikkaanlahden
metsästysseuran majalle ja nähdessään pulkkamäen, jollaista ei tänä talvena voisi todeksi
uskoakaan. Vihreästä pellosta kohoava mäennyppylä tuotti varmasti pitkiä pellavia, sillä niin
pitkälle liukuivat pulkat, liukurit ja ufot iloisten kiljahdusten saattelemina.

Tapahtuman kohokohdan oli kasannut kokoon Taipalsaaren maamiesseurasta Marko Suutari,
joka oli haalinut mäkeen tarvittavan lumen usean hehtaarin alalta.
Tapahtumaan osallistunutta väkeä piti hyvällä mielellä tv:stäkin tuttu Kirsi Ståhlberg, joka pirteällä
osanotollaan innosti laskiaiskansaa laulamaan. Selvisi, että Taipalsaarella piilee upeita ääniä, kun
karaokekilpailu tahditti tapahtumaa. Lisäksi heitettiin kilpaa nännikumia ja laskettiin mäkeä mitä
mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Hevosajelullekin päästiin,
suunnitelmista poiketen tosin kumipyörillä reen sijaan.
Pidettiinpä lämpöä yllä reippaan jumpankin tahdissa, jos
rakovalkean tuli ei tarpeeksi lämmittänyt.
Kuumaa mehua ja makkaraa kului Taipalsaaren
maaseutunaisten pitämästä puffetista. Tutut ja kylänmiehet
saatiin liikkeelle viettämään mukavaa laskiaissunnuntaita
yhdessä. "Tällaisia tapahtumia tarvitaan, jotta saadaan
ihmiset omista mökeistään tapaamaan toisiaan," kuului
useammastakin suusta, kuten myös toive: "Ensi vuonna
uusiksi!" (Nina)

Maaseutuväen ulkoilutapahtuma Myllymäen laskettelukeskuksessa, 8.3
Jälleen kerran oli Joutsenon Myllymäkeen saapunut runsas joukko ulkoilijoita. Rinteet olivat
hyvässä kunnossa ja niinpä mäessä näkyi paljon laskettelijoita ja lautailijoita. Osa perheiden
pienimmistä nauttivat huimista vauhdeista pulkan kyydissä. Tarjoilu noudatti perinteistä kaavaa, siis
makkaraa, kahvia, mehua ja munkkeja.

Maakuntakokouksessa la 26.4. Imatralla
Maija nappasi Helin ja allekirjoittaneen Konstusta autoonsa sekä Johannan Lappeenrannan Viipurin
portista, ja siitä sitten suunnistettiin kohti StoraEnson Imatran tehtaita. Autossa puheltiin
kaikenlaista vähän siitäkin, minkälaista on työskennellä miesvaltaisessa työyhteisössä. Yllättävän
vähän (kymmenkunta) oli naisia kertynyt kuulemaan Etelä-Suomen ja koko maankin naisten
kuulumisia, joita meille tarjosivat naiset ”huipulta” eli koko järjestömme uusi toiminnanjohtaja
Mirja Hellstedt ja Etelä-Suomen piirikeskuksen toiminnanjohtaja Minna Komulainen. Tilaisuuden
aluksi kuultiin isäntien hyvät esitykset yhtiöstä ja Imatran tehtaiden toiminnasta. Sen jälkeen
jatkettiin Etelä-Suomen piirikeskuksen kuulumisilla, minkä jälkeen Mirja kertoi itsestään,
valtakunnan tason toiminnasta sekä ajatuksiaan järjestön tulevaisuudesta. Kokouksessa tehtiin
valintoja jo vuodelle 2015 ja meiltä piirikeskuksen edustajistoon valittiin Heli ja varalle Johanna.
(Marja-Liisa)

Kahvakuula 12.5.2014
Kokoonnuimme aurinkoisena toukokuun maanantaina
Saimaanharjun koulun pihalle oppimaan kahvakuulan
saloja Tamperin Satun johdolla. Heli oli keksinyt
mainostaa tapahtumaamme mm. Niivan seinälle
laitettavalla mainoksella ja saimmekin ei-jäseniä
mukaan, jotka kylläkin myöhemmin liittyivät meidän
yhdistykseen. Opimme Satulta hyvän treenin koko vartalolle, jonka
tekemiseen menee vain 15 minuuttia! Treenasimme koko tunnin kylläkin ja
seuraavana päivänä sen kyllä kropassamme tunsimme. (Johanna)

Vierailu Joutsenossa Nikamaan puusepän verstaalla ja puunhalausta Myllymäellä 11.6.2014
Keskiviikkoiltana 11 naista Taipalsaarelta
lähti ajelemaan kohti Joutsenoa. Ensin
käytiin tutustumassa Vesikkolassa
Nikamaan Joukon puusepänverstaaseen.
Jouko oli aikaisemminkin puhdetöinä
tehdyt puutöitä, mutta kun karjanpito
lopetettiin tilalta, niin Jouko hankki
automaattisorvin Taipalsaaren Rehulasta
1986. Alkuun päätuotteina olivat
verhotankojen osat ja naulakkotapit. Vuosien saatossa tiloja on
laajennettu ja lisää koneitakin on hankittu. Samalla tuotevalikoimakin
on muuttunut. Nykyään tehdään eniten keittiötarvikkeita kuten
survimia, kaulimia jne. Jouko tekee myös rieskan höpsytyskulhoja joten
Joutsenon rieskan tekeminen ei ainakaan siitä ole kiinni.
Vesikkolasta suunnattiin kohti Myllymäkeä, jossa Joutsenon
maaseutunaiset jo meitä odottelivatkin kahvin ja vastapaistettujen
pullien kera. Osallistuimme samalla maa- ja metsätalousnaisten
maanlaajuiseen Metsästä voimaa – järjestökampanjaan, jossa oli
tavoitteen tehdä puun halauksen Suomen ennätys. Puiden halailu oli
suurimmalle osalle osallistujista ennestään vierasta touhua, jos mukaan
ei lasketa mukaan polttopuiden kantamista. (Heli)

Rehulan kahvitus ja arpajaiset 5.7.2014
Ihanaa, kesä palasi juuri
sopivasti Rehulan
toriaamuna. Eija, Eira ja Heli
olivat jo työn touhussa, kun
Eeron kanssa kurvasimme
Rehulan urheilukentälle
puolikymmenen jälkeen.
Paikalle joutuivat myös Airi
ja Raili tuoreiden pullien
kanssa sekä Johanna kahvit
ja muut tykötarpeet
valmiina. Heli jo kunnosti
arpajaispöytää.
Joukolla laitettiin tarjottavat esille sekä liinat ja kukat pöydille. Eija oli leipomisen lisäksi jaksanut
pitää huolta myös silmän ilosta.
Pian kesätori täyttyi väestä. Hienoa, että meillä oli niin monenmoista tarjolla, Eijan makoisten
piirakoiden lisäksi kolmenlaisia pullia. Monella olikin vaikeus valita. Arpoja oli kiva myydä, kun
Heli oli taas haalinut monenlaista arvottaa ja onnetar suosi joka toista arpaa. Kauppa kävi mukavasti
ja kiitosta saivat sekä tarjottavat että pöytien koristelu. Kassaammekin karttui euroja yhteiseen
mukavaan käytettäväksi. Lämmin kiitos kaikille tällä kertaa ahertaneille eli Helille, Eijalle, Railille,
Airille, Johannalle, Eiralle ja Eerolle sekä Teijan ”hätäavulle”! (Marja-Liisa)

Vierailu Kaukaan sahalla 18.8.2014
Maanantaina 18.8. iltapäivällä 18 hengen
joukko – puolet maaseutunaisia ja puolet
maamiesseuran miehiä - odotteli Kaukaan
sahan portilla sisäänpääsyä. Tulihan sieltä
avaaja sovittuun aikaan ja johdatti meidät
konttorin neuvotteluhuoneeseen, jossa
meitä odottivat pullakahvit sekä
sahanjohtaja Lauri Kunnas ja
tuotantopäällikkö Harry Hellsten. Lauri
Kunnas antoi meille hyvän ja ytimekkään
sekä keskustelua kirvoittaneen tietoiskun
yrityksestä ja sahasta. Puettuamme turvavarusteet lähdimme kiertämään sahaa. Aloitimme
puupöllien kuorinnasta ja seurasimme niiden matkaa sahauksen ja lajittelun kautta aina
pakkaamoon. Monta ritilärappusta noustiin ja laskeuduttiin sekä tasoja kierrettiin. Kyllä sinne olisi
ensikertalainen eksynyt ilman opasta. Keskustelua voitiin käydä lähinnä valvomoissa. Eipä paljon
muualla työntekijöitä näkynytkään. Sahalla kun oltiin, niin purua oli tietysti joka puolella, mutta
muuten ympäristö oli siistiä ja tavaroille näytti olevan paikkansa. Ilmeisesti turvallisuuskampanja
vaikutti tälläkin tavalla. Mielenkiintoista oli nähdä lautojen automaattilajittelua ja ohjautumista eri
lokeroihin. Teknologiasta huolimatta ihmisen silmä on vielä joissakin asioissa koneita tarkempi,
joten hihnalta löytyi vielä työntekijä lajittelua varmistamassa. Joukossamme oli yli kymmenen
vuotta sitten sahalla työskennellyt. Kysyinpä häneltä, että mikä on muuttunut. Ensimmäinen
toteamus oli, että ihmisiä ei ole enää oikein missään. Vaikka työntekijöitä ei paljon linjalla näkynyt,
työllistää saha noin 160 ihmistä. Vuorokaudessa 90 autorekallista puuta sahataan laudoiksi.
Vaikuttavaa oli nähdä suursaha toiminnassa ja huomata, kuinka automaattisesti kaikki sujuu.
Vierailu oli todella hyvin järjestetty, mistä kiitoksemme sahan väelle ja Helille. (Marja-Liisa)

Curling Savitaipaleella 11.10.2014
Lauantaina aamusta lähdimme tutustumaan
curlingin saloihin Savitaipaleen jäähallille.
Oppaina oli Säänjärven curling seurasta kaksi
pelaajaa. Osallistujia oli 11, joista saatiin kaksi
joukkuetta ja oikea pelikin pelattiin. Hauskaa oli.
Pelin jälkeen syötiin pitsaa ravintola Piilipuussa.
(Sirpa)
Vierailu Bloomitissa 16.10.2014
Sumuista sadetta ja hämärää aamusta iltaan. Heli aavisti, että tarvitsemme piristystä. Kymmenisen
Taipalsaaren maaseutunaista kävi tutustumassa Bloomitin naistenvaateliikkeeseen
Lappeenrannassa. Hyvän tarjoilun lomassa meille esiteltiin yritys: Bloomit tarjoaa muotia aikuiselle
naiselle, joka haluaa pukeutua yksilöllisesti, nuorekkaasti ja muodikkaasti. Yritys valikoi itse
kauneimmat uutuudet Ranskasta kuukausittain, ja tuo ne asiakkaiden ulottuville Bloomit
myymälöihin ja jälleenmyyjille ympäri Suomen. Malliston perustana on nopea vaihtuvuus ja
jatkuva uutuuksien esittely, jotta tuotteet pysyvät aina trendien kärjessä. Yritys on perustettu vuonna
2005. Illan kuluessa vaaterekit tuli käytyä läpi. Sovituskoppien edessä oli jonoa. Kauppojakin taisi
tulla tehtyä. Onnistunut ja virkistävä vierailu. (Eija)
Syksyn satoa ja nautintoja miesten ruokakurssin illallisella 24.10.2014
Lokakuun lopulla Taipalsaaren maamiesseuran miehet kokoontuivat ” syksyn satoa ja nautintoja”
teemalla ruokakurssille Haikkaanlahden entiselle kansakoululle. Kurssilaisia oli 10 osallistujaa.
Ruokakurssin ohjaajaksi oli saatu maankuulu keittiömestari Ulla Liukkonen. Hänen ohjauksessaan
kurssilaiset valmistelivat perjantai-iltapäivän aikana 4 ruokalajin illallisen, jonka kurssialiset
nauttivat yhdessä kutsumiensa illallisvieraiden kanssa. Illalliselle kutsuttujen joukossa
maaseutunaiset olivat hyvin edustettuina, sillä peräti 10 paikalla olleista oli yhdistyksen jäseniä.
Illallinen aloitettiin tervetuliaismaljalla sekä lyhyellä tietoiskulla siitä, mitä miehet olivat tällä kertaa
valmistaneet vierailleen. Illallismenu koostui kotimaisista raaka-aineista valmistetuista herkuista.
Alkuruokana oli lämpimäisleipien kera tarjottu metsäsienikeitto. Pääruokana oli puolestaan
lammasta ja possua sekä sen ohella myös Saimaan maukasta kuhaa voikastikkeella lisukkeineen.
Maistuvat uunijuurekset ja salaattikimara
täydensivät illan lämpimän ruoan. Päätteeksi
vielä saatiin suu makeaksi jälkiruokana
tarjoillusta metsämarjahyydykkeestä.
Ilta oli kaikin puolin onnistunut ja vieraat
viihtyivät. Miehet saivat tunnustusta
laittamastaan maukkaasta illallisesta ja
kannustusta sille, että vastaava ruokakurssi
toteutettaisiin myös tulevana syksynä. (Eero)

Järjestökoulutustilaisuus Salpalinjan Hovi (Rutolan koulu) 12.11.2014
Syksyisenä keskiviikkoiltana Eero poimi Johannan ja alekirjoittaneen autoonsa ja lähdettiin koti
Salpalinjan Hovia. Sanna ja Sari ProAgrialta olivat meitä vastassa ja kahvittelun jälkeen päästiin
varsinaiseen asiaan. Käytiin läpi erilaisia yhdistyksen talouteen ja verotukseen liittyviä asioita sekä
yhdistyksen mallisääntöjä. Jäsenrekisteri ei vieläkään toimi kunnolla, joten sen saamista yhdistysten
käyttöön joudutaan vielä odottamaan.
Koulutuksen jälkeen päästiin tutustumaan Salpalinjan Hovin tiloihin. Paljon on koulu kokenut
muutoksia, jotta sitä on saatu aikaiseksi upea huoneistohotelli. (Heli)

Tanssikurssi 22.11.2014 ja 13.12.2014
Keväällä alkanut lavatanssikurssin sai jatkoa syksyllä. Kurssi
pidettiin seurantalo Väinölässä Kirkonkylässä kahtena
lauantaina, kolmannen jäädessä sitten seuraavalle vuodelle.
Tanssin- opettajana toimi Jaana Hyrkkänen Joutsenosta.
Syksyllä kerrattiin kevään tansseja sekä opeteltiin myös
hidasta valssia Kurssilla oli hauskaa, opettaja oli aivan
loistava ja oppilaat innokkaita. (Taina)

Viini ja juusto ilta 28.11.2014
Lumisena, jo hiukan jouluisenakin marraskuun iltana kokoontui liki 30.hengen iloinen joukko
kunnantalolle. Kauniisti katetut pöydät viinilaseineen houkuttelivat pikkujouluun virittäytyneet
etsimään paikkojaan ystävien seuraan. Olimme siis kaikki yhdessä, Tuottajat, Maamiesseura ja
Maaseutunaiset viettämässä pikkujouluja ja maistelemassa viinejä Viinikouluttaja Pekka Kauppisen
(VIIVA) johdolla. Hänen asiantuntemuksensa olikin huikea. Kauppinen oli valinnut meille kolme
erilaista viiniä, yhden portviinin ja kaksi punaviiniä, rypäleistä Merlot ja Pinot Noir. Niitä sitten
mutustelimme ja olimme makunautinnon täydennykseksi saaneet Valiolta myös erilaisia juustoja.
Monta oli makumielipidettä ja löytyi varmasti jokaiselle mieluinen makunautinto. Illan päätteeksi
nautimme vielä suolasta piirasta ja salaattia. Iloinen puheensorina täytti valtuustosalin ja muutama
joululaulukin raikui. Ja kun vielä
yllätysvieras, Joulupukkikin saapui
paikalle, ei riemulla ollut rajaa.
Taisi joku onnekas päästä pukin
syliinkin...
Toivottavasti ensi vuonna sitten
maistelemme valkoviinejä ja
yhteiset pikkujoulut tulevat
perinteeksi Tuottajien ja
Maamiesseuran sekä
Maaseutunaisten kesken. (Teija)

Itsenäisyyspäivän kahvitus 6.12.2014
Oli taas meidän vuoromme hoitaa Itsenäisyyspäivän kahvitus. Maarit ja Heli olivat tehneet
porkkana täytteen aiemmin ja samoin Sirpa, Eija, Eira, Raili olivat paistaneet kakkulevyt
valmiiksi. Raili, Eira ja Eija ahkeroivat vielä karjalanpiirakat munavoineen perjantai-illan
aikana. 5.12.2014 me kokoonnuimme täyttämään kakut ja muuten laittamaan seurakuntatalolle
mm kupit valmiiksi. 6.12. aamulla ei sitten ollutkaan muuta kuin kakkujen koristelu, kahvin
keitto ja viimeistely. Jos vielä 5.12. olikin sateinen ja sumuinen ja pimeä ilta, niin
itsenäisyyspäivän lumisade toi meidät oikeaan talviseen tunnelmaan. Aurinkokin taisi pilkahtaa
pitkän tauon jälkeen. Olimme tehneet 4 kakkua ja karjalanpiirakoita sen mukaan paljonko meille
oli tilattu eli 120 ihmiselle. Tarjoilimme leipomuksemme ja Raijan keittämän kahvin
juhlaväelle. Ilmeisesti jonkin verran ihmisiä oli jäänyt pois, sillä kahvituksen jälkeen meille jäi
1 kokonainen kakku ja rippeitä muista kakuista ja aika paljon karjalanpiirakoita. Eijan
ehdotuksesta tarjosimme kakkua vanhainkodille ja niin sen sinne siten veimme heille
iltapäiväkahvin kanssa nautittavaksi. (Johanna)

