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Herkkuja grillistä – Maamiesten ruokakurssi  
 

Aika:  Lauantai 21.10.2017 klo 15.00-19.00 

Sisältäen ruoan valmistuksen ja illallisen 

Paikka:   Vehkataipaleen metsästys-

yhdistyksen maja, Kanavakuja 2 A, 54960 

Vehkataipale 

Kurssilla valmistamme ohjatusti grillillä useammanlaisia grilliherkkuja lihasta ja muustakin. Samalla 

pääsemme maistelemaan valmistamiamme grilliherkkuja jo valmistuksen yhteydessä sekä kurssin 

päätteeksi yhdessä nauttimallamme maukkaalla grilliherkkuillallisella. 

Ruokakurssilla ohjaajana ja kouluttajana toimivat ” Jänkäsalon 

kulinaristit” Kari Korhonen ja Kari Halmetoja 

Heillä on vuosien kokemus ruoan laittajina, joten heidän johdollaan on 

odotettavissa suussa sulavia grilliherkkuja maisteltavaksemme. Raaka-

aineet ovat maakunnan tuottajien tuottamia; mm. lihatuotteet tulevat 

Innalanmäen tilalta sekä Suutarin Maatilalta Taipalsaarelta. 

Herkkuja grillistä- maamiesten ruokakurssi klo 15.00 alkaen 

Alkupalojen maistelua: 

- Makea ”pottukeitto” ja täytettyjä ruisnappeja 

Lihankäsittely ja valmistamista sekä napostelua: 

- Sveitsinleikeitä , lehtipihvejä ja hirven (ja/tai) ylämaan naudan) maksapihvejä. 
Illallinen valmistus ja nauttiminen yhdessä: 

- Uunijuureksia ja grillikasviksia sekä perinteisiä perunoita. 
- Naudan sisäfileepihvi kantarellikastikkeella 

Jälkiruoka: 

- Grilliomena 
Kurssin päätöskahvit: 

- Nokipannukahvit ja marjapiirakka 
Ruokajuomina vesi tai vaihtoehtoisesti kurssilaisten itselleen varaamat ja mukanaan tuomat juomat 

Kurssin hinta on 25 euroa osanottajalta sisältäen grillikurssille varattavat varusteet, kotimaiset raaka-

aineet, 3 tunnin koulutuksen & grilliherkkujen valmistuksen yhdessä sekä kurssin päätteeksi nautittavan 

illallisen.   

Lisätietoja ja kurssille ilmoittautumiset Taipalsaaren maamiesseuran sihteeri Eero Juntuselle, puh. 0400-

372857, sähköposti: eero.juntunen@pp1.inet.fi    

Kurssille sopii 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssille on vielä 4-5 paikkaa vapaana. 

ILMOITTAUDU PIKAISESTI.                              

Varaudu ulkogrillaukseen sopivan lämpimällä vaatetuksella. 
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Tervetuloa Taipalsaaren maamiesseura ry:n syyskokoukseen torstaina 
23.11.2017 klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolle 

Ennen varsinaisen syyskokouksen asioita klo 19.15 alkaen on osallistujille 

tarjolla perinteinen pottuvelli ja kokouskahvit sekä sen jälkeen 

huomionosoitukset ja yhteinen kokousesitelmä.   

Huomionosoituksena on tunnustuspalkinnon luovuttaminen ravikuningatar 

2017 Saaga S:n omistajalle/valmentajalle Ilkka Pyysalolle sekä ohjastaja 

Matti Nisoselle. Saaga S:n kolminkertaisen perättäisen ravikuningatar-titteli 

on tuonut Taipalsaaren kunnalle laajasti positiivista palautetta ja siitä 

haluamme kiittää tunnustuksen muodossa Ilkka Pyysaloa ja ohjastaja Matti Nisosta. Ja nyt jo kolmannen kerran 

perättäin !!  

Huomionosoituksen jälkeen on mielenkiintoinen kokousesitelmä, joka on myös kaikille avoin tilaisuus.  

Esitelmän pitää lääninrovasti Heikki Svinhufvud aiheenaan ” Suomi 100 
vuotta – isoisäni UKKO PEKAN TARINA”. 

Esitelmässään lääninrovasti Heikki Svinhufvud kertoo, mikä merkitys Suomen 
itsenäisyydelle oli hänen isoisänsä presidentti Per Edvin Svinhufvudilla 
toiminnalla itsenäisyytemme alkuvuosina. Kuulemme myös viimeiset 
terveiset ”Ukko Pekan” kodin Kotkaniemen kartanon korjauksen osalta ja 
sen avaamisesta yleisölle 

Joten kannattaa laittaa kalenteriin varaus 23.11.2017 illalle. Huomionosoitusten ja esitelmän jälkeen pidetään 

virallinen syyskokous n. klo 20.30 alkaen ja siinä käsitellään sääntöjen 6 § määräämät asiat.  

Yhteinen joulutapatuma ruoan ja viihteen muodossa maaseutuseurojen väelle 
Väinölässä 2.12.2017 klo 18.00 – 22.00 (Kirkonrannantie 2, Taipalsaari) 

Tapahtuma järjestetään yhteisenä Taipalsaaren maamiesseuran, 

maaseutunaisten ja tuottajien tilaisuutena. Tapahtuman suunnittelu on 

meneillään. Tapahtumassa tulee olemaan mukavaa ohjelmaa, seurustelua 

ruon merkeissä sekä muuta mukavaa yhteisöllistä toimintaa. Tapahtuma on 

tarkoitettu jäsenperheille ja sen myötä päätämme yhteisesti Suomi 100 vuotta 

juhlavuoden viettämisen maaseutuseurojen yhteisenä tapahtumana 

Reinikkalan tonttumaa kutsuu taas virittymään joulun tunnelmaan joulun alla 

Tapahtuman pitopaikka on Reinikkalan kylällä. Tapahtuma on kaikille avoin tilaisuus. Tien 

varrelta johtaa tunnelmallinen joulupolku aidoilla tulilla valaistuna tapahtumapaikalle, 

tonttumetsään, jossa tonttumaan tulet luovat jouluista tunnelmaa. Tapahtumassa on joulun 

teemaan liittyvää ohjelmaa koko perheelle. Mm, Kilkkilan miesten esittämänä ” Tiernapojat” 

joulukuvaelma ja muuta mukavaa ohjelmaa koko perheelle. Tapahtuman tarkempi ajankohta 

selviää marraskuun kuluessa.  

Loppuvuoden tapahtumat ja asiat on myös tuoreeltaan nähtävissä www- sivuiltamme ( www.maaseutuseurat.fi ) ja 

facebook:ista (www.facebook.com/maaseutuseurat) 

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiin   

http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat
http://kylat.ekarjala.fi/tpkkylayhdistys/files/2012/01/vainola.jpg

