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Toimintaa vuonna 2016 

 
Lavis  24.1.2016 
Aloitimme tämän vuoden tutustumalla Lavikseen Minna 
Turkian johdolla. Lavatansseihin humppa, jenkka, 
rock/jive, cha cha ja sambaan perustuvilla askelilla kuten 
vietimme tanssillisen iltapäivän. Koska Lavista tanssitaan 
yksin ei tarvinnut pelätä kenenkään tallovan varpaita . 
13 jäsentä pääsi osallistumaan ja hauskaa oli. Kiitos 
Minnalle meidän ohjauksesta! Minna ohjaa myös 
torstaisin Väinölässä Lavista, mikäli innostuitte lajista.  
(Johanna)  
 
 

Laskiaistapahtuma Haikkaanlahdessa 7.2.2016 
Koko perheen laskiaistapahtuma 
keräsi Haikkaanlahden 
metsästysmajalla Taipalsaarelle 
reilut 300 ihmistä. Tarjolla oli 
turvallinen, huikean pitkä 
laskiaismäki lapsille ja vähän 
vanhemmillekin sekä paljon 
muuta mukavaa laskiaiseen 
kuuluvaa ohjelmaa. Juontajana 
oli tänä vuonna Suomen 
iskelmäartistikilpailun voittaja 
Pasi Vainionperä. (Heli) 

 

Elokuvailta/iltapäivä 9.3.2016 
Taipalsaaren kunnan valtuustosalista tehtiin ”elokuvateatteri” ja pääsimme 
tutustumaan Etelä-Karjalassa vuonna 2015 kuvatun ”Harry Lime- 3. mies” 
elokuvan tekemiseen ja näyttelijöiden työhön.  
Ennen yhteistä elokuvailtaa elokuvassa esiintyvä näyttelijätär Teija 
Arponen-Latto kertoi elokuvan teosta ja näyttelijöiden ja ohjaajan 
yhteistyöstä elokuvaa tehdessä. Vuoden päästä päästään sitten 
katsomaan "paikallista Bondia" (Eero) 
 

 

Maaseutuväen ulkoilutapahtuma Myllymäen laskettelukeskuksessa 12.3.2016 
Myllymäen ulkoilupäivässä Joutsenossa 
aurinko helli paikalla olleita ja tunnelma oli 
mukava niin mäessä kuin mäen allakin. 
Buffetissa saatiin nauttia ulkoilun ja kisailujen 
välissä makoisaa maistuvaa; kahvia, mehua, 
munkkeja ja grillimakkaraa. Taipalsaaren 
maamiesseura ja maaseutunaiset kiittää MTK 
Kaakkois-Suomen nuoria, kun saimme olla 
mukana tapahtumassa. (Eero)  

http://www.maaseutuseurat.fi/


Etelä-Karjalan maakuntapäivä + teatteri esitys Lappeenrannan teatterissa 19.3.2016 
Maa- ja kotitalousnaisten Etelä-Karjalan maakuntapäivää vietettiin la 19.3.2016 Lappeenrannassa. 
Virkistyspäivää viettämään oli saapunut naisia Parikkalasta, Luumäeltä, Lemiltä, Lappeenrannasta 
ja Taipalsaarelta. Kahvittelun jälkeen hoidettiin pois virallinen osuus ja pidettiin maakuntakokous.  
Seuraavat henkilövalinta ehdotukset tehtiin edustajiston kokousta varten: Etelä-Suomen maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskuksen puheenjohtajaehdokkaaksi Merja Pekkala Kymenlaaksosta ja 
hallituksen jäseneksi Tarja Husu-Tuuliainen ja varajäseneksi Päivi Kaipia-Hyväri, molemmat 
Lemiltä. 
Virallisen osuuden jälkeen Jemina, Sari ja Sanna osaltaan kertoivat tulevan vuoden tapahtumista. 
Ruokailun jälkeen vielä Illan päätteeksi siirryttiin Lappeenrannan teatteriin katsomaan Kolmen 
pennin oopperaa. (Heli) 

 

Maa- ja kotitalousnaisten juhla ja historiikin julkaisu 9.4.2016 
”OMAT AVAIMET” Maa- ja kotitalousnaisten yhteistyön ja neuvonnan historiaa - teoksen 
julkistamistilaisuutta vietettiin 9.4.2016 Helsingin yliopiston juhlasalissa.  
Kirjailija Kirsti Manninen on kirjoittanut teoksen hän oli myös käsikirjoittanut ja ohjannut ”Omat 
Avaimet - Yhdeksän kuvaelmaa maaseudun naisen elämästä”. Tarina alkoi vuodesta 1861 jolloin 
otettiin ensi askelia naisten mukaan ottamisesta seura toimintaan. Tarinat kulkivat eri vuosi 
kymmenillä aina tähän päivään saakka. 
Teillä jokaisella on mahdollisuus lainata kirjaa ja tutustua niin naisten historiaan kuin meidän oman 
järjestön historiaan ja toimintaan. (Maija) 
  

Rieska-kurssi 16.4.2016 
Aamuvirkut kurvasivat Joutsenoon Ahosen Tertun pihaan 
ennen 9:ää. Terttu olikin jo leivinuunin rikittänyt 
tulille. Rieskataikina laitettiin tekeille (maitoa, vettä, hiivaa ja 
ohrajauhoja). Taikina jätettiin sipisemään ja sitten 
tutustumaan "tiluksiin". Sitten olikin taikinan alustus vuorossa 
(lisätään suolaa ja vehnäjauhoja). Sillä väin kun taikina 
kohosi tehtiin "tupatarkastus" ja ihasteltiin Tertun tekemiä 
ryijyjä. Seuraavaksi vuorossa rieskan tekemisen haastavin 
osuus eli kuinka löysähköstä taikinasta saadaan leivän 
näköinen lopputuote. Jokainen vuorollaan pääsi 
kokeilemaan "höpsytystä" ja kohta Terttu laittoikin rieskat 
uuniin. Vajaa puoli tuntia ja kypsät rieskat nostettiin uunista. 
Ja sitten päästiin maistelemaan valmista tuotetta, päälle sipaisu voita ja juomana kahvia. 

Kiitos Joutsenon kotiseutuyhdistykselle mahdollisuudesta osallistua kurssille  (Heli) 

 

 

Nasta-Harjoitus ”Varvara 2016” Hamina (Kyberturvallisuus, Etsintä 22-24.4.2016 
Harjoitus alkoi jo ilmoittautumisesta. Ensin rekisteröitymään 
MPK:n järjestemään ja luomaan 
tunnukset. Ilmoittautumispäivänä puolta tuntia ennen 
ilmoittautumisaikaa kirjautumaan MPK:n 
sivuille ja sitten vain odottamaan, että Kyberturvallisuus 
kurssi ilmestyy sivuille niin että sinne 
pääsee ilmoittautumaan. Ja heti! kun kurssi näkyi ei kun 
ilmoittautuminen ja sitten vaan odottamaan 22.4.2016 
päivää.  
Kyberturvallisuus valikoitui ensimmäiseksi kurssikseni, 
koska en oikein tiennyt aiheesta yhtään mitään. 22.4.2016 
perjantai aamuna odoteltiin yhteiskuljetusta Rakuuna torin 
laidalla ja eikun matkaan. Perille kun päästiin saimme 
asiaankuuluvat asut, peitot, tyynyt, lakanat jne että 



viikonlopun selvisimme. Ensimmäisen luennon perjantaina piti paikallisen ammattikorkeakoulun 
kyberturva opettaja. Tätä seurasi viikonlopun aikana CTI:n, poliisin ja armeijan edustajien sekä 
kurssin vetäjämme Maria Sorvon luennot ja täytyy sanoa että aihe muuttui vaan 
kiinnostavammaksi ja kiinnostavammaksi. Ensimmäinen kurssi oli todella positiivinen kokemus, 
sain uusia tuttavuuksia, aihe oli mielenkiintoinen ja sitten vielä! 3 päivää meidät ruokittiin aamusta 
iltaan eikä tarvinnut miettiä, että mitähän sitten tänään syötäisiin! (Johanna) 
Haminassa kurssikseni valikoitui Etsintä. Olikin hienoa päästä majoittautumaan kasarmille kun 
aikaisemmilla kerroilla olin yöpynyt puolijoukkueteltassa. Kurssin kouluttajina toimivat 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kouluttajat, Tuija ja Kari Peiponen Lappeenrannasta sekä Jouni 
Tykkä Haminasta. Ensin meille kerrottiin teoriassa kuinka etsintä tapahtuu ja siten harjoittelimme 
ulkosalla ja viimeisimpänä oli ihan ”oikea” harjoitus jossa etsimme maastosta kadonnutta vanhusta. 
Lauantain iltajuhlassa Varusmiessoittokunnan bilebändi 2016  esiintyi meille  
Sunnuntai aamusta eräs kämppis totesi ”huooh, onneksi huomenna tarvitsee herätä vasta ysiltä” ja  
siihen sit kommenttia muita ”tartteehan, Hoikkaan ilmoittautuminen alkaa kasilta!” (Heli) 

 

Frisbee golf 16.5.2016 
Nyt tutustuttiin uuteen 
lajiin eli FRISBEE-
GOLFIIN 
Lappeenrannan 
Pikisaaressa. Paikalla 
kymmenkunta energista 
naista ja kiekot saivat 
kyytiä pilvisessä 
säässä. Kiitoksia 
ohjaajallemme Karralle. 
Tutuiksi tulivat draiverit 
eli pitkälle lentävät 
kiekot, lähestymiskiekot 
sekä lyhyisiin heittoihin 

ja lähipeliin käytettävät putterit. Koimme "suuria pettymyksiä", mutta saimme myös "koreja". (Heli) 

 

Impin suvikuntoilu 11.6.2016 
Tänään tuli sit tän kesän eka pyöräilyreissu tehtyä. Taipalsaaren kosteikko 
pyöräilyn yhteydessä pidettiin myös Maaseutunaisten perinteinen 
"Impinpäivän kuntoilu" tapahtuma. Startti paikkana Röytyn kotiseututalo, 
seuraava kohde Koivusen Jannen kosteikko ja sitten Suutarin Markon 
Torton kosteikon kautta takaisin lähtöpisteeseen. Kilometrejä miulle kerty 

vajaa 15, mutta ekaksi reissuksi ihan riittävä . Kaiken kaikkiaan meitä oli 
kolmisenkymmentä osallistujaa ja osa jaksoi pyöräillä Leväseen asti ja 
heillä matkaa kertyi n.22km 

 

 

Arboretum Elimäki 12.6.2016 
 
Aamun sateisesta säästä huolimatta läksimme 
bussilla kohti Elimäkeä ja Mustilan Arboretum -
puistoa, joka on Suomen vanhin ja suurin 

arboretum eli puulajipuisto. Oppaamme Jukka 
Reinikainen oli meitä vastassa ja hänen kanssa 
teimme kierroksen puistossa. Paluumatkalla 
pysähdyimme vielä lounastamaan Kymen 
Paviljonkiin.  
 

https://www.facebook.com/maaseutuseurat/photos/pcb.1760549280855037/1760548780855087/?type=3


Taipalsaari päivät 3.7.2016 
Perinteiset Taipalsaari-päivät vietettiin 1.-3-
7.2016. Taipalsaaren maaseutuseurat 
toteuttivat sunnuntaina 3.7.2016 klo 11.00-
15.00  Röytyn kotiseututalon pihapiirissä 
"Maaseutupäivän", jossa oli nähtävillä niin 
perinnettä kuin tämän päivän maaseudun 
elinvoimaista toimintaa ja toimijoita.  
Paajasen Sarin avustuksella maistatimme 
”Pohjolan Superruokaa” vierailla ja myös 
museoautojen Suur-Saimaan ympäriajo sattui 

sopivasti sunnuntaille ja pääsimme ihailemaan niin autoja kuin upeasti pukeutuneita autoilijoita 
kumppaneineen.  

 

Pellonpiennarpäivä 5.7.2016 
Klo 13.00-14.00 Taipalsaarella vietettiin "Pel 
lonpiennartilaisuus" Harri Kontusen tilalla. 
Viljan- ja nurmenviljelyn huippuasiatuntijat 
kertoivat nurmen- ja viljanviljelyn 
onnistuneesta toteutuksesta ja kasvinsuojelun 
merkityksestä hyvän sadon saamisessa.  

 

Rehulan kesätori 9.7.2016 
Rehulan kesätorin kahvitus vuoro osui tänään 
maaseutunaisille. Pilvipoutaisessa säässä kahvitus 
aloitettiin klo 10. Kahvituksen lisäksi pidimme myös 
arpajaiset. Kahvia kului useampi litra ja myös kahvileivät 
tekivät kauppansa. Ennen puoltapäivää alkanut sade 
tyhjensi torin nopeasti. 

 

Kesäteatteri ”Lenin jäillä” Aholassa 13.7.2015 
Matkaan lähdettiin Taipalsaaren kirkolta Ahokaisen bussilla. Määränpäämme oli Joutsenon Aholan 
kesäteatteri. Katsomaan Lenin jäillä näytelmää. Näytelmä on kotimainen farssi jonka on kirjoittanut 
Antti Hopia. Eletään Venäjän vallan aikaa vuonna 1907. Tapahtumapaikkana oli leskeksi jääneen 
merikapteenin koti, jossa teini-ikäistä tytärtä kasvattaa kodinhoitaja, hurskas vanhapiika. Talon arki 
vinksahtaa pahankerran kun tupaan saapuu vieras mies Lenin. Hän oli pudonnut jäihin. Maineen 
menetyksen pelossa hänet piilotetaan alastomana halkovarastoon. 
Loppu on klassista farssia, jossa tullaan ja mennään ovista, piilotellaan, harhautetaan ja puhutaan 
yhtä aikaa, mutta eri asiasta. Loppuajan näytelmä rullaa viihdyttävänä ja hyvällä rytmillä. Jännite 
säilyy ja huumori uppoaa yleisöön. 
Väliajalla nautitimme kahvit ja makoisat munkit 
Näin meidänkin porukka lähti tyytyväisinä kotimatkalle. 

 

Maaseutuväen TYKY-päivä SA-INT teemalla 6.8.2016 
"Viihdytään yhdessä" tapahtuma armeijan 
harjoitusalueella polkaistiin majuri Seppo Naapilan ja 
Asko Saikon  ja Johanna Kahran komennossa. Paikalla 
runsas joukkue innokkaita, tehtävärasteina oli niin 
maaseutuseuroihin kuin maasotakouluunkin liittyvä 
kysely kierros. Pääsimme myös heittämään 
”käsikranaatteja” ja ampumaan ilmakiväärillä. Kunkin 
tehtävärastin parhaat tuloksen saajat palkittiin hyvillä 
palkinnoilla.  



Retki Haukkavuorelle ja Hiitolanjoelle 28.8.2016 
Maaseutunaiset retkeilivät Simpeleen upeissa maisemissa. 
Ensimmäinen etappimme oli Kojon tilalla, jossa nautimme kahvin 
ja leivonnaisten lisäksi hienosta pihapiiristä upeine käsitöineen ja 
työkalumuseoineen. Siitä jatkoimme Hiitolanjoelle, jossa 
patikoimme maisemareittiä koskea ihaillen. Tästä jatkoimme 
Haukkavuorelle. Ruokatauon jälkeen kiipesimme vuoren huipulle 
maisemia ihailemaan. Aurinkoinen sää kruunasi hienon päivän. 
Kiitos tästä päivästä kuuluu Sannalle ja Simpeleen maa- ja 
kotitalousnaisille. (Johanna) 

 

 

Röytyn pihapiirin kunnostus 29.8.2016  
Ilman huolenpitoa istutukset ränsistyvät ja rikkaruohot valtaavat alaa. Vähän näin on käymässä 
Röytyn pihamaalla. Muutaman naisen ja kunnanpuutarhuri Reija Rämän kanssa mietittiin elokuun 

puolivälissä, mitä asialle voisi tehdä. Paljon olisi 
tehtävää, mutta talkoolaisia ei ollut paljon 
ilmoittautunut. Tärkeimmäksi 
kunnostuskohteeksi todettiin talon etuseinämän 
istutukset. Näitä istutuksia kitkettiinkin neljän 
naisen voimin sadesäässä elokuun lopulla. 
Kevät näyttää, miten onnistuttiin. Varmaa on 
kuitenkin, että pihamaa kaipaa kunnostusta ja 
istutukset kitkentää joka vuosi. Toivotaan, että 
löytyisi muutaman innokkaan porukka asiasta 
huolehtimaan, jotta kuntamme ”kyläpaikka” olisi 
arvoisessaan kunnossa. (Markka) 

 

Vierailu Lemin Maaseutunaisten luona 1.9.2016 
Kotalahdessa Lemillä kokoontuivat Luumäen, Taipalsaaren, ja Lemin maaseutunaiset. Saunottiin, 
uitiin, syötiin ja keskusteltiin mitä tapahtumia voitaisiin yhdessä järjestää. Johanna kutsui naiset 
ensi vuonna Taipalsaarelle saunomaan. (Aija) 

 

Lappeenrannan maaseutumarkkinat 11.9.2016 
Taipalsaaren maaseutuseurat osasto oli  ProAgrian 
neuvontateltalla. Myynnissä oli Suutarin Suoman tekemää 
"ruisleivän juurta". Nina ja Simo esittelivät Innalanmäen "Ylämaan 
karjan" kasvatus & lihan suoramyynti tilaa. Konemiehillä 
esittelyssä saksalainen huippuharvinainen RITSCHLER traktori 
1950 luvulta. 

 

Nasta-Harjoitus ”Hoikka 2016” Kajaani (Kyberturvallisuus) 23-25.9.2016 
Syksyn nasta harjoitus pidettiin Kajaanissa Kainuun prikaatissa. Kajaaniin kokoontui viikonlopun 
ajaksi lähes 400 naista ja tarjolla oli 
kymmenen eri kurssia muun muassa 
vesiturvallisuus, kenttälääkintä, 
kansalaisen kyber- ja katuturvallisuus.  
Osallistuin tällä kertaa 
kyberturvallisuuskurssille. Kurssin aikana 
käsittelimme muun muassa 
informaatiovaikuttamista, valemedioita, 
erilaisia tietoturvauhkia ja niihin 
varautumista. 
Puhujina oli muun muassa Janne 

http://yle.fi/uutiset/3-8407726


”Rysky” Riiheläinen, Tero Muurman Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksesta, 
asiantuntijoita Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) ja puolustusvoimilta. 
Mielenkiintoista ohjelmaa siis riitti aamusta iltaan. 
Muutamia vinkkejä kurssilta meidän kaikkien arkeen: 

- Pidä tietokoneen, tablettien ja puhelinten ohjelmistot aina ajan tasalla 

- Käytä maalaisjärkeä: Se mikä kuulostaa liian hyvältä ei ole yleensä totta. Ilmaisia lounaita ei ole  

  myöskään verkossa. 

Turvallisia hetkiä verkossa ja muistakaa: 

”Nykyään jokainen päivä on aprillipäivä” – Jari ”Rysky” Riiheläinen 

 

Etelä-Karjalan järjestöpäivä 29.10.2016 
Maakunnallinen jäsenyhteisöpalaveri pidettiin 
Lappeenrannassa Viljelystalolla. Tilaisuuden 
järjestäjinä ja kutsujina olivat Etelä-Karjalan 
maataloussäätiö, ProAgria ja Maa-ja kotitalousnaisten 
piirikeskus. Tilaisuuteen osallistui 7 jäsenyhdistyksen 
edustajat Etelä-Karjalan alueen maamiesseuroista ja 
maaseutunaisten yhdistyksistä. 

Jäsenyhteisöpalaverin tavoitteena oli jäsenyhteisöjen 
yhteistyön kehittäminen ja lisääminen vuonna 2017. 
Tilaisuudessa myös kuultiin, miten maataloussäätiö ja 

ProAgria sekä maa-ja kotitalousnaisten piirikeskus tukee jäsenyhteisöjen toimintaa vuonna 2017. 
Yhtenä teemana palaverissa oli mm. jäsenviestinnän kehittäminen hyödyntäen SOME:n tarjoamat 
mahdollisuudet. Tilaisuudessa esiteltiin osallistujille, miten Taipalsaaren maaseutunaiset ja 
maamiesseura ovat toteuttaneet omat www-sivut ja miten Facebook:ia hyödynnetään. Vuosi 2017 
on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi ja niinpä jäsenyhteisöpalaverissa kuultiin Sanna 
Lento-Kempin esittämänä, mitä kaikkea on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2017. Yhteisenä 
teemana tulee olemaan ” Maistuva maaseutu”, jonka alla toteutetaan lukuisia tapahtumia. (Eero) 

 

Itsevaletut kynttilät 16.11.2016 

Marraskuun alussa 13 naista kokoontui 
kynttiläkurssille Etelä-Karjalan T aitotaloon. Siellä 
meitä opasti Marja Koskimäki. Kynttilän tekoon valittu 
huone oli rakennettu niin, että kiersimme pöytää, 
jokainen vuorollaan kastaen kynttiläparinsa, sen 
sydänlangat, isossa kattilassa, missä raaka-aine oli 
sulassa muodossa. Ajan myötä sydänlangan 
ympärille kerääntyi kaunis kynttilä. Saimme jokainen 
tehdä kaksi kynttiläparia ja lopuksi vielä koristella ne 
sekä värjätä. Jätimme kynttilät vielä kuivumaan 
rauhassa ja ne oli haettavissa kodin kaunistukseksi 
seuraavana päivänä. Ilta meni rattoisasti yhdessä 

askarrellen ja yhdessäolosta nauttien. (Teija) 

 

Edustajiston kokous 19.11.2016 
Etelä-Suomen maa ja kotitalousnaisten edustajiston kokous pidettiin Kymenlaaksossa Aitomäen 
nuorisoseurantalolla. Kokouksen aluksi söimme maukkaan keittolounaan (mausteinen 
härkäpapukeitto lisukkeineen) Kokouksen puheenjohtajana toimi Maria Granni. Aitomäen 
nuorisoseurantaloa esitteli Anu Porkka, ProAgrian Etelä-Suomen toiminnanjohtaja Ari Toivonen toi 
ProAgrian terveiset. Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallituksen puheenjohtajuutta valittiin 
jatkamaan Merja Pekkala; Iitistä. Etelä Suomen maa- ja kotitalousnaiseksi Etelä Karjalasta valittiin 
Tarja Husu-Tuuliainen Lemiltä 

http://www.maaseutuseurat.fi/wp-content/uploads/2016/10/Järjestöpäivä-29.10.2016-Lpr-maistuva-maaseutu-2017-teemal
http://www.naistenvalmiusliitto.fi/hoikka/Ohjelma_Kyberturvallisuus.pdf


 

Varsinainen kokous 24.11.2016 
Taipalsaaren maaseutunaisten varsinainen kokous 
pidettiin Taipalsaaren kunnantalon Messissä. Kokouksen 
jälkeen kuultiin Yle:n pitkäaikaisen ulkomaantoimittajan 
Marja Mannisen esitelmä ” Venäjä tänään”.  Marjan 
esitys antoi valtuustosalin täyteiselle yleisölle syvällisen ja 
realistisen katsauksen nykyisestä ja tulevasta Venäjän 
taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta sekä 
taustatekijöistä, mitkä tähän kehitykseen on johtanut.  
Yleisö antoi raikuvat taputukset hyvästä esitelmästä ja 

esitelmän pohjalta syntyi myös vilkas keskustelu ja kysymysten tulva.  
Kahvi- ja puurotarjoilun jälkeen oli yhteisenä ohjelmana maamiesseuran ja maaseutunaisten 
kokousosallistujille jäsenkyselyn tulosten esittely. Jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2016 ja sen 
toteuttivat Saimaan AMK:n opiskelijoiden markkinointiosuuskunta Lux. Jäsenkyselyn tulokset 
esittelivät markkinointiosuuskunta Lux:sta Titta Heikkinen ja Tuija Yli-Kauppila. Jäsenkyselyn 
tulokset antoivat varsin positiivisen palautteen jäsenistön tyytyväisyydestä seurojen toimintaan. 
"..  
 

Opintomatka Budapestiin 30.11-3.12.2016 
Tosi siisti “ammatillinen” reissu. Opaskin luuli oikeasti kaikkia maajusseiksi. Tutustuttiin juuston ja 
viinin valmistukseen ja vapaa-aikaakin jäi sopivasti joulutoreihin ja kylpylöihin tutustumiseen. 
Juustotila oli maaseudulla omakotitalon päähän rakennettu tuotantotila. Tilalla valmistettiin 
pääasiassa juustoja vuohen maidosta. Talviaikaan, kun vuohen maitoa ei ollut saatavissa, 
käytettiin lehmän maitoa. Enää tilalla ei omia vuohia ollut, vaan 300 litraa maitoa/päivä tuli muualta. 
Juustotilan emäntä oli kaupunkielämään kyllästynyt kemian tohtori, joka tyttärensä kanssa hoiti 
tilaa. Lisäksi oli yksi työntekijä. Viinitilalla aloitettiin tilan omalla palingalla ja siitä sitten siirryttiin 
kellariin kuuntelemaan tilan isännän pitämää oppituntia kuohuviinin valmistuksesta, käytännön 
harjoituksia unohtamatta. Tämän jälkeen nautittiin upea lounas erilaisine viineineen. Tilan isännällä 
oli aikaisemmin ollut säilykepurkkitehdas, mutta naamasta loisti, että nyt oli löytynyt se oikea ala. 
Isäntä itsekin tämän myönsi. Tilalle kannattaa lähteä tutustumaan jo tämänkin takia, että saa 
nähdä miltä näyttää onnellinen mies! (Aija) 

 

 

Itsenäisyyspäivän kahvitus 6.12.2016Kunnan ja seurakunnan 

järjestämän Itsenäisyyspäivä -juhlan kahvituksen järjestäminen joka 
toinen vuosi on yhdistyksellemme voiman ponnistus, mutta myös yksi 
tulonlähde, jonka avulla tarjotaan jäsenille virkistävää ohjelmaa. Tänä 
vuonna lähes kaikki hallituksen jäsenet pystyivät osallistumaan 
järjestelyihin, joten jäsenistön apua ei tarvittu tällä kertaa. Lauantaina 
26.11. paistettiin karjalanpiirakoita talkoilla Saimaanharjun koululla. 
Talkoissa tehtiin piirakoita perinteisesti Kilpiän Marjan opastuksella sekä 
nykyaikaisemmin pastakoneella Kauppisen Airin ohjauksessa. Kaikille 
osallistujille riitti puuhaa, kun 400 piirakkaa paistettiin. Piirakoita ja Marja-
Liisa tekemää porkkanahillolla täytettyä kakkua maisteltiin paistamisen 
lomassa, maukkaiksi ja kelvollisiksi tarjottaviksi todettiin. Juhlan 
aattoiltana kokoonnuttiin seurakuntakeskuksen keittiöön viimeistelemään 
täytekakut sekä laittamaan kahvipöytä valmiiksi. Juhla-aamuna tehtiin 
valmistelut loppuun ja kahvi odotti kirkosta ja seppeleen laskusta 
saapuvia hyvissä ajoin. Paikalla oli 100 juhlijaa. Juhlapäivänä meitä oli 7 
henkeä töissä, joten kaikki sujui jouhevasti. Kakkuja olimme leiponeet 
reilusti, niinpä yksi kokonainen kakku voitiin lähettää kirkkoherra Koskimäen matkassa vanhusten 
talolle juhlistamaan heidän Itsenäisyyspäiväänsä. (Markka) 

 



Reinikkalan tonttumaa 12.12.2016 

Syksyllä maaseutuseuroissa virisi ajatus jouluisen 

tapahtuman järjestämisestä metsän keskellä. Ennen 

kuin toteutuksessa ehdittiin edetä, kuultiin Reinikkalan 

tonttumaa tapahtumasta, jonka Kilkkilän ja Olkkolan 

kylän väki on järjestänyt seurakunnan kanssa 

yhteistyössä jo 17 vuoden ajan. Niinpä kyseltiin 

järjestäjiltä voisivatko maaseutuseurat tulla 

järjestelyihin mukaan, ja sopihan se. Yhteistyön voima 

näkyikin osallistujamäärän kaksinkertaistumisena, kun 

entistä useampi kuuli 

ja tuli paikalle 

kokemaan metsän 

joulua. 

Elävien tulien polku kutsui tonttumaahan ja joulun tunnelmaan. 

Lähes täytenä paistava kuu loi myös valoaan metsän keskelle. 

Ohjelmassa oli järjestäjien, seurakunnan edustajien ja kipparin 

puheenvuoroja. Läsnäolijat saivat kuulla lasten laulua sekä laulaa 

yhdessä. Illan ehdoton kohokohta oli paikallisten miesten toimesta 

toteutettu perinteinen ” Tiernapojat” joulunäytelmä. Sitä odotettiin 

ja siitä nautittiin. Näytelmän lopussa tiernapojat toivottivat hyvää 

joulua tonttumaahan kokoontuneelle lähes 100 päiselle yleisölle. 

Mainio esitys - näin kuului monen suusta ja tiernapojat saivatkin 

raikuvat aplodit esityksensä päätteeksi. Mukava tunnelma jatkui 

seurustelun merkeissä ja jouluisia perinteitä muistellen. 

Mehutarjoilun ollessa parhaimmillaan koettiin mieluinen yllätys, 

kun tunnelmallisen elävillä tulilla valaistun metsän varjoista paikalle 

asteli joulupukki. Tämä oli erityisesti lasten mieleen. (Markka) 
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