Taipalsaaren Maaseutunaiset ry
Toimintaa vuonna 2015

Tanssikurssi 17.1.2015
Edellisenä vuonna alkaneen tanssikurssin viimeinen osa pidettiin seurantalo
Väinölässä Kirkonkylällä Tanssinopettajana toimi Jaana Hyrkkänen
Joutsenosta. Kurssilla oli hauskaa, opettaja oli aivan loistava ja oppilaat
innokkaita. Nyt hankittuja oppeja on hyvä kertailla kesän aikana tanssilavoilla

Folk Jam 7.2.2015
Miettisen Sinikan ohjaamana pääsimme tutustumaan ”suomalaiseen
zumbaan”. FolkJamissa musiikkina suomalaisia kansantansseja,
siinä sitten hikipäässä pyörähdeltiin sottiisin, masurkan ja muiden
kansantanssien soidessa. Kiitos Sinikalle jälleen kerran loistavasta
ohjauksesta.

Laskiaistapahtuma Haikkaanlahdessa 15.2.2015
Laskiassunnuntai keräsi yli 300 osallistujaa Haikkaanlahdelle.
Maria Tyyster juonsi ja lauloi sekä laulatti ja tanssitti
laskiaisväkeä. Myös aurinko helli laskiaisväkeä. Mukavaa oli.
Ensi vuonna uudelleen; useat totesivat

Maaseutuväen ulkoilutapahtuma Myllymäen laskettelukeskuksessa 7.3.2015
Jälleen kerran oli Joutsenon Myllymäkeen saapunut runsas joukko ulkoilijoita. Rinteet olivat
hyvässä kunnossa ja niinpä mäessä näkyi paljon laskettelijoita ja lautailijoita. Perheiden
pienimmistä nauttivat huimista vauhdeista pulkan kyydissä. Tarjoilu noudatti perinteistä kaavaa, siis
makkaraa, kahvia, mehua ja munkkeja.
”Siivous kevyesti ja helposti täsmäainein ja konstein” 11.3.2015
Ulla Viskari-Lippojoki Joutsenosta tuli kertomaan meille niksejä kevyeen ja
helppoon kotisiivoukseen.
Veden kanssa ei kannata lutrata vaan pyyhkimiseen riittää kostea tai nihkeä
liina. Siivousliinat kannattaa ”merkata” värikoodein niin tietää millä liinalla
mitäkin tilaa siivoaa.
Mikrokuituliinat helpottavat siivoamista ja aina ei tarvitse edes pesuaineita.
Pesuaineitakin riittää kolme erilaista eli kylläpä nyt tulee siivouskomeroon
tilaa, kun kaikki ”spesiaalimönjät” voi hävittää.
Yleispuhdistukseen neutraali Ph, kosteisiin tiloihin hapan Ph ja saostumat ja
kalkit vahvasti hapan Ph. Ikkunat kannattaa pestä ihan tavallisella
astianpesuaineella ja kuivata lastalla tai mikrokutuliinalla … siis unohtakaa se
sanomalehti jolla ootte ikkunat kuivanneet pesun jälkeen 
Ulla esitteli meille myös erilaisia välineitä ja asiasta innostuneena osa ryhmästä
lähtikin vielä Kymensiivoustukkuun ostoksille reilun viikon päästä.

”Hyvinvointia yhdessä” maakuntaretki WHD gård 28.3.2015
Maakuntaretken kohteena oli mielenkiintoinen uusi
matkailukohde WHD Gård Mäntyharjulla (Etelä-Savon ja
Kymenlaakson rajamailla, Voikosken kupeessa).
Tilan esittelyn jälkeen pääsimme
"Metsästä voimaa" -retkelle, oppaana
Mirja ”Metsäkellijä” Nylander. Voimaa
saatiin puista, ilon kivistä taskussa ja
yhdessäolosta.
Metsäretken jälkeen nautimme maukkaan lounaan.
Sari Paajasen ”syö hyvää”-hyvinvointia
ruuasta katsaus valaisi miten paljon esim.
jugurtit, murot ja muutkin ns. helpot valmisruuat sisältävät
sokeria
Sanna Lento-Kemppi kävi läpi vuoden aikana esille tulevia
ajankohtaisia asioita.
Tilalta löytyy myös automuseo, jonne on kerätty Voikosken
tehtaaseen liittyviä autoja. Kaikki museossa olevat ajoneuvot
olivat ajokuntoisia.
Betonityö-kurssi 8.4.2015
Pääsiäisen jälkeisenä keskiviikkona (8.4.) suuntasi kolme autollista naisia Siparin koululle HannaKaisa Suurhaskon Fabriikkiverstaalle. Hanna-Kaisa oli laittanut meille ohjeistusta jo etukäteen,
jotta olimme osanneet varustautua sopivasti. Aivan aluksi istahdimme kahvikupposen äärelle ja
Hanna-Kaisa kertoile meille itsestään ja betonitöistä. Sitten oli aika vetää essut eteen ja hanskat
käteen. Hommat aloitettiin betonin sekoituksella. Pari reipasta, pölyä pelkäämätön, aloittivat
betonin vaivaamisen ja veden lisäyksen. Vaivaamista jatkettiin kunnes taikinan koostumus oli
oikeanlaista. Osallistujat hakivat Hanna-Kaisan varastosta mieleisiä muotteja, ja monella oli
omiakin mukana. Kun muotit oli öljytty, alkoi muottien täyttö ja ”kakkujen” leivonta. Monet pienet
saappaat saivat täytteet ja monta koristevatia kertyi pöydälle kuivumaan. Aikamoinen määrä
erilaisia töitä jäi koululle kuivumaan, josta ne olivat viikon päästä haettavissa. Touhun lomassa oli
mahdollisuus ihastella Hanna-Kaisan töitä sekä koululla vielä tallella ollutta Pääsiäiseen liittyvää
koristelua. Monen mieleen tarttui varmasti ideoita siitä, miten erilaisilla, usein edullisillakin
materiaaleilla voi luoda viihtyisyyttä ympärilleen.

Villiyrttikurssi 16.5.2015 Taipalsaaren Harjulassa
Paajasen Sarin ohjeistamana pääsimme tutustumaan ”villi vihanneksiin”. Sarin
opastuksen ja ohjeistuksen jälkeen jakaannuimme ryhmiin ja aloitimme ruuan
valmistuksen. Päivän menu: alkudrinkiksi vehreä vihersmoothie (sisälsi
voikukanlehtiä, vadelman lehtiä poimulehtiä jne).
Varsinainen ruoka horsmainen
bataattikeitto (maitohorsmaa),
kesäsämpylöitä, vitamiinisalaatti koivunlehdistä,
poimunlahti-kaalisalaatti, vihreä perunasalaatti,
nokkospaistos ja poimunlehti-kasvispyörykät.
Jälkiruokana ketunleipäpannacotta ja
horttainenjuustokakku.
Rikkaruohoiksi mie niitä oon aikaisemmin kutsunut,
mutta siis ihan kelpo ruokaa kuitenkin .

Opintomatka Vuolenkoskelle 6.6.2015
Lauantaiaamuna bussilastillinen väkeä lähti kohti
Vuolenkoskea, Vastassa meitä oli isäntämme Pauli ja
Ismo. Alkutervehdysten jälkeen läksimme kahville
kesätorille, joka pullisteli väkeä.
Vierailimme myös ”tuu tupahan” asuntomessuilla,
Seurojen talolla söimme
paikallisten maaseutunaisten
keittämää maukasta soppaa ja
kuuntelimme eri yhdistysten
esityksiä siitä miten siellä eri seurat ja yhdistykset tekevät asioita yhdessä.
Saimme paljon hyviä eväitä ja ideoita seurojemme tulevaan toimintaan.
Kiitokset isännillemme Paulille, Eerolle, Ismolle ja Pekalle sekä Marjalle.

Impin suvikuntoilu 11.6.2015
Haikkaanlahdesta kirkkoveneellä kohti Riutan
laavua. Kokeneet kirkkoveneilijät laitettiin
keulaan näyttämään muille mallia.
Perämiehenä oli Osmo Hägg ja hänen
komennossa kolistelimme airoja ja pääsimme
Riutanselän yli ja saavuimme laavulle.
Laavulla olikin jo nuotio valmiina, joten heti paistamaan
makkaraa. (kiitos erilliselle ”nuotiotiimille” Marko, Jenna
ja Manu).
Tankkauksen jälkeen soudettiin takaisin kohti lähtö
”satamaa”.

Rehulan kesätori 4.7.2015
Aurinko helli meitä Rehulan kesätorilla +25 asteella.
Kuten aikaisemminkin torilla oli tänäkin vuonna
aivan upea tunnelma. Väkeä oli liikkeellä runsaasti.
Ihmiset nauttivat kesäkahvilan tunnelmasta, ja monet
antoivat positiivista palautetta mm. posliinikupeista.
Kahvin ostajien jonot olivat pahimpaan ruuhkaaikaan pitkät. Kesäkahvilan istumapaikatkin
loppuivat kesken. Se ei kuitenkaan kesäkansaa
haitannut, vaan väki joi kahvia seisaaltaan tuttujen
kanssa rupatellen. Työ teamille päivästä voi antaa
pelkkää kiitosta. Raijan ja Eiran kanssa kaikki sujui loistavasti. Torin hiljennyttyä joimme vielä itse
kahvit, jonka jälkeen viimeinenkin termari tyhjeni.Yhteenvetona kaikki siis toimi hyvin. Työtä oli
juuri sopivasti. Ainakin itselleni jäi tosi hyvä mieli. (Eija)

Ristiinan kesäteatteri 14.7.2015
Maaseutunaisillakin oli mahdollisuus lähteä mukaan Tuottajien
järjestämälle kesäteatteriretkelle Ristiinaan. Näytelmänä oli Anu
Hälvä-Sallisen ohjaama”Jos sä tahdot niin”-musiikillinen komedia.
Aiheena suomalais-sveitsiläispari, joka saapuu viettämään häitä
morsiamen kotipaikkakunnalle Suomeen. Kaikenlaisten
kommelluksien ja pienen eripuran jälkeen pari sai kun saikin
toisensa.

Miljoona litraa metsämarjoja-kilpailu 1.7-30.9.2015
Maa- ja kotitalousnaisten järjestämä marjanpoiminta kisa kesälle sai ihmiset liikkeelle ja
marjametsään. Kilpailun yksilösarjan voitti Vesa Hannonen (5050 litraa marjoja) ja ryhmäsarjan
Siikajoen Maa- ja kotitalousseuran joukkue(7500 litraa). Marjalitroja kisaan ilmoitettiin yli 250
000. Jos kaikki kerätyt marjat laitettaisiin 10
litran ämpäreihin, syntyisi ämpäreistä liki
seitsemän kilometrin jono. Marjakilpailuun
osallistui yli 1500 henkeä. Ryhmiä kisaan
osallistui sata. Osallistuneiden marjasaaliit
olivat huomattavia. Keskivertomarjastaja keräsi
kisassa 168 litraa marjoja. Eniten kerättiin
puolukkaa ja mustikkaa. Marjavasuihin päätyi
myös mm. lakkoja, ahomansikoita,
villivadelmia mutta myös harvemmin kerättyjä
marjoja kuten juolukkaa ja variksenmarjaa.

Lappeenrannan maaseutumarkkinat 6.9.2015
Kiitos Paajasen Sarille ja Lento-Kempin
Sannalle mahdollisuudesta osallistua
Lappeenrannan maaseutumarkkinoille.
Aamupäivän auringossa ihmiset viihtyivät
hyvin, ja Sarin tekemä salaatti oli jaettu
Joutsenon naisten toimesta ennen kuin
Johannan kanssa ehdittiin paikalle, siis meidän tehtäväksi jäi jatkaa ihmisten Pohjolan superruokien
tunnistamisen testaamista. Hyvin tuntuivat kaikki tunnistavan erilajeja / kasveja. … itselle tuo kala
osuus oli liian haastava ja jätin sen suosiolla väliin .
ProAgrian vaalikokous Lappeenrannan upseerikerholla 7.10.2015
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Kaarna. Taipalsaaren maaseutunaisista mukana
kokouksessa hyvä joukko; yht. 6 edustajaa.
ProAgria Etelä-Suomen Etelä-Karjalan jäsenalueen vaalikokouksessa valinnat sujuivat sopuisasti.
Edustajistoon valittiin 8 edustajaa; näistä Taipalsaarelta Ari Kantonen sekä Marko Suutari. Muut
valitut olivat Vesa Lapatto (Savitaipale), Tarja Husu-Tuulainen (Lemi), Erkki Meuronen ( Lpr), Ari
Sinkkonen ( Parikkala), Anni Simola (Luumäki) sekä arvonnalla
Pauli Pajunen (Lpr/Ylämaa). Lisäksi valittiin 5 varajäsentä; näistä
yhtenä Heli Sahlman Taipalsaarelta.
ProAgria Etelä-Suomen hallitukseen valittiin Kai Suutari
Rautjärveltä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vesa
Lapatto.
Superruokaa Pohjolasta 8.10.2015 Tapavainolan seurojentalolla
Paajasen Sarin opastuksella tutustuttiin pohjolan superruokiin. Itselle uutena tuotteena tulivat
härkäpapu ja lehtikaali. Alkuevästyksen jälkeen jakaannuttiin ryhmiin ja päästiin tositoimiin eli
ruuan valmistamiseen. Illan menu sisälsi alkuruuaksi lehtikaali-mustikka smoothieta ja marjapähkimäpuuroa. Varsinaisena ruokana oli härkäpapu-juurespihvejä, punaista kalapataa, paimenen
paistosta, lehtikaalimunakasta, marinoituja härkäpapuja,
siemennäkkileipää punajuuripestolla ja jälkiruokana
punajuurileivoksia. Ruokaillessa Sari kyseli suosikkeja ja
mainostin paimenen paistosta parhaaksi, mutta kun siirryttiin
jälkiruokaan, niin käänsinkin takkini ja päätin että
punajuurileivokset olivat suosikkini.
Maakunnan Järjestöpäivä 24.10.2015 Viljelytalolla
Järjestöpäivillä 24.10.2015 Viljelytalolla oli jäsenyhteisöjen
edustajia mukana 8 kunnan alueelta Etelä-Karjalasta. Palaverin
tulemana päätettiin lisätä yhteistyötä jäsenyhteisöjen välillä,
panostaa nuorten mukaan saamiseen toimintaan sekä lisätä
aktiivisuutta jäsenmäärän kasvattamiseen kuin myös tehostaa
viestintää jäsenistölle. ProAgria ja Etelä-Karjalan
maataloussäätiö on myös vahvasti toiminnan tukena jatkossakin.

Opintomatka Sloveniaan 30.9-5.10
Etelä-Suomen ProAgrian ja maa- ja kotitalousnaisten matkalla Sloveniassa
lokakuussa. Matkalle oli kertynyt osallistujia eri puolilta toiminta-aluetta, joten
matkakohteen lisäksi tarjoutui tilaisuus tutustua uusiin ihmiseen ja kuulla
kuulumisia eri puolilta Etelä-Suomea. Etelä-Karjalasta meitä oli neljä osallistujaa
28 matkalaisen joukossa. Slovenia on pinta-alaltaan pieni, joten viikon aikana
ehdittiin käydä hyvin erilaisissa ympäristöissä, mm. Bled-järven ympäristön
Alpeilla, tippukiviluolissa ja meren rannalla. Tietysti tutustuttiin myös
maatalouteen käymällä kolmella tilalla. Eniten ihastusta taisi herättää parin tilan
seinässä maitoautomaatti, josta asiakkaat voivat ostaa maitoa joko omiin astioihin tai tilan pulloihin.
Toisella tilalla automaatista sai myös erilaisia jogurtteja ja juustoja. Moni kyselikin, koska näitä
saadaan Suomeen. Matka oli erittäin onnistunut, joten mukaan vain, jos tarjonnasta löytyy sinulle
sopiva matkakohde (www.maajakotitalousnaiset.fi).
Varsinainen kokous 2.11.2015
Taipalsaaren maaseutunaiset ry yhdistyksen varsinaisen kokouksen pidettiin 2.11.2015 klo 18:00
Taipalsaaren kunnantalon kahviossa. Kokous sujui reipasta vauhtia Karhun Raijan toimiessa
puheenjohtajana. Uusiksi jäseniksi hallitukseen kaudelle 2016-2018
valittiin Airi Kauppinen ja Aija Hongisto, Kärkkäisen Sanna jatkaa
edelleen varajäsenenä. Kokouksen jälkeen hemmottelemme itseämme
Niina Korpisalon johdolla ja teimme itselleen kasvohoidon laadukkailla
Thalgo-tuotteilla
Taipalsaaren kunnan yhteistoimintapalaveri
Yhteispalaveriin 10.11.2015 osallistui runsas
joukko eri toimijoita ja yhdistysten edustajia.. Oli
hyvä ja tuloksekas tapaaminen. Niinpä mm.
Taipalsaaripäivät 1.-3.7.2016 tulee olemaan
yhteinen iso ponnistus, jossa voimavarat
yhdistetään ja tehdään kunnon tapahtuma
yhdessä.
Edustajiston kokous Mäntsälässä 14.11.2015
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajiston kokous pidettiin Hirvihaaran Kartanossa
Mäntsälässä. Tilaisuudessa palkittiin jokaiselta Etelä-Suomen alueelta Vuoden maa- ja
kotitalousnainen: Etelä-Karjalasta Heli Sahlman, Hämeestä Marja Siirola, Kymenlaaksosta Merja
Pekkala, Pirkanmaalta Marjo Potila ja Uudeltamaalta Eija Ullgrén.
Teatteri ”mummo”
" Voihan pyhä sylvi !! " Mummon ensi-ilta on nyt nähty ja olihan mukavaa.
Ensi-ilta tarjosi meille ilottelua ja naurunpyrskähdyksiä sekä mukavaa
yhdessäoloa. Sekä myös väliajalla tuttujen tapaamisia ja kokemusten vaihtoa
uuden teatterin tiimoilta. Hyvä avaus uudelle teatterille !
väliaikakahvit/teen kera maukkaan mantelileivoksen.

