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Toimintaa vuonna 2017 

 

TRE rentoutus 21.01 

Nyt on aloitettu vuosi 2017 liikunnallisissa merkeissä Väinölässä, 

kun Satu Pusa (Voimapaikka Sun Test Oy) tuli opastamaan meitä 

rentoutumisen saloihin. Meitä oli paikalla ihan ennätys iso 

osanottajajoukko, ISO kiitos kaikille mukana olleille ja erityisesti 

tietysti Satulle! (Johanna)  

Kirjailija vierailu Marja Björk 02.02 

Marja Björk kertoi työstään ja kirjoistaan Lappeenrannan pääkirjaston Tarinasalissa. Hän 

kertoi kirjailijan arjesta, kuinka viettää työpäivänsä sulkeutuen työhuoneeseen 

kirjoituspöydän ääreen ja kirjoittaa samaa kohtausta uudelleen ja uudelleen. Hänen 

uusin teoksensa Lainaa vain, joka ilmestyi syksyllä 2016 ja kertoo ylivelkaantuneen 

perheen tarinan. Marja on kirjoittanut mm. transsukupuolisen lapsen tarinan Poika, 

joka oli Finlandia Junior -ehdokkaana ja on käännetty hollanniksi ja tanskaksi. Hän on 

käsitellyt tabuaiheita myös teoksessaan Mustalaisäidin kehtolaulu. (Heli) (Kuva/Ville 

Juurikkala) 

Naisvoimaa ”Malja itsenäiselle Suomelle” 02.02 

Kirjailijavierailu tilaisuuden alussa nostimme Maljan itsenäiselle Suomelle. Juomana kotimaisista 

viinirypäleistä tehtyä mehua. Kiitos Päivi Lemiltä. 

Koko perheen laskiaistapahtuma Haikkaanlahti 26.02 

Haikkaanlahden laskiaisriehassa mukava tunnelma. 

Auringonpaisteen myötä nautittiin mäenlaskun riemuista. 

Tunnelmoitiin tangokuningas Jukka Hallikaisen laulujen 

myötä. Herkuteltiin buffetissa hernerokasta ja muusta 

suussa maistuvasta sekä koettiin arpajaisriemua runsaiden 

palkintojen myötä. LähiTapiolan esittelypisteessä lyhdyssä 

olleiden tuikkujen määrän arvasi parhaiten Saana 

Rimpisalo Taipalsaarelta ja sai 100 euron arvoisen 

rahastolahjakortin. Kiitos kaikille mukana olleille! Vuoden 

päästä taas uudelleen!!  (Eero)   

Maaseutuväen ulkoilutapahtuma Joutsenon Myllymäessä 11.03 

Joutsenon Myllymäessä aurinko paistoi ja väki viihtyi. Laskettelun riemua, 

iloisia ilmeitä, mukavaa yhdessä oloa, kisailuja ja buffetista herkullista 

vatsantäytettä grillimakkaran, kahvin, mehun ja munkin kera. Kiitos 

järjestelyistä Kaakkois-Suomen tuottajaliitoin nuorille tuottajille!! (Eero) 
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Tutustuminen raakaravintoon 25.3 

Saimaanharjun koulun kotitalousluokassa oli tänään ”Kakkuja ja namuja elävän 
raakaravinnon keinoin”-kurssi. Paikalla 11 innokasta oppijaa. Ensin Irma kertoi meille 
raakaravinnosta yleensä ja sitten hän teki meille suklaavaahtoa maistiaisiksi. 
Meidät jaettiin kolmeen ryhmään ja sitten yleiskoneet alkoivat tekemään työtään. 
Jokainen ryhmä valmisti 2 eri tuotetta ja niinpä lopuksi kahvin tai teen kera pääsimme 
nauttimaan marjapiirakkaa, pähkinäsydämiä, key lime piirakkaa, hedelmänamuja, 
vadelma-mustikka-suklaakakkua ja makoisia patukoita. 
Kiitokset Irmalle ja ahkerille oppilaille. (Heli) 
 

Rajavartiomestari Mika Albertssonin ”Pitkä tie kotiin” – esitelmä 30.3 

Taipalsaaren maamiesseuran ja tuottajien 
kevätkokousten 30.3.2017 yhteydessä pidetty kaikille 
avoin esitelmätilaisuus kiinnosti yleisöä. 
Rajavartiomestari Mika Albertssonin esitelmää ”Pitkä tie 
kotiin” saapui kuuntelemaan valtuustosalillinen (n. 70 
kuulijaa) väkeä. Tilaisuus alkoi klo 19:15 pullakahveilla 
ja sen jälkeen rajavartiomestari Mika Albertssonin piti 
esitelmän, joka kesti lähemmäs tunnin. 
Esitelmässä Mika Albertsson kertoi ryhmä Taipaleen 
toiminnasta vs. 1939-44 sotien aikana kaatuneiden ja 
kadonneiden sotavainajien etsinnästä. Mika Albertssonin 

esitystä täydensi Terttu Ravin esittämät Yrjö Jylhän ” Kiirastuli” teoksen Taipale-aiheiset runot ennen ja 
jälkeen esitelmän. Tyytyväistä väkeä oli havaittavissa esityksen jälkeen. (Eero) 
 

Salpalinjaan tutustuminen lauantaina 8.4 Miehikkälässä 

Salpalinja – museolla retkeläiset toivotti tervetulleeksi ” luutnantti Rissanen” alias 
Kari Suoknuutti. Hän kertoi aluksi Salpalinjamuseon toiminnasta ja sen pihapiirissä 
olevista Salpalinjan rakenteista ja Salpalinjan rakentamisesta. 
Reilun tunnin esittelyn jälkeen siirryttiin maastoon ja oppaina toimivat 
lappeenrantalaiset salpalinjaoppaat Pekka ja Matti Kivinen, joiden asiantuntevalla 
opastuksella saatiin aimo annos tietoa Salpalinjan rakentamisesta ja Salpalinja 
sisältämistä rakenteista. Samoin päästiin tutustumaan maastoon Salpalinjan 
rakenteisiin ja siinä riittikin ihmeteltävää. 
Reitin varrella oli useita tutustumiskohteita, joissa oppaamme kertoivat Salpalinjan 
rakentamisesta ja itse linjasta. Reitin varrella oli myös laavu, jossa voitiin paistaa 
makkaraa ja nauttia eväistä. Tutustumisreitin pituus oli tällä kertaa maastossa noin 
3-4 km. 
Sää suosi ja retkeläiset viihtyivät. (Eero) 

 

Tartto Maamees 21-24.4 

Taipalsaarelta lähti perjantaina 21.4 bussilastillinen väkeä kohti 
Tarton Maamees 2017 maatalous-puutarha-elintarvike- ja 
metsänäyttelyä. Ensimmäisen yön vietimme Silja Europalla ja laivalla 
nautittimme myös Bufee-illallisen. Lauantaina ajelimme kohti Tartoa, 
vietimme päivän Maamees näyttelyssä. Illalla ennen ruokailua 
kerkesimme vielä vierailla myös Viron kansallismuseossa. Sunnuntai 
aamusta sitten suuntasimme kohti Tallinnaa, jossa oli hieman aikaa 

myös ostoksille ja siitä sitten kohti Taipalsaarta. (Manu) 

 



Perunan istutus 29.5 
Taipalsaaren kirkonkylän ahkerat koululaiset oman perunamaan istutuksessa. 160 oppilasta sen teki 

yhdessä opettajiensa ja ohjaajien voimin. Jokainen 

luokka vuorollaan tuli istuttamaan oman perunapenkin 

ja laittoi tekemänsä tunnuskyltin istuttamansa 

perunapenkin päähän, jolloin voi seurat tulevana kesänä 

oman perunamaan kasvua. Koululaisten perunamaalla 

on kasvamassa nyt siikliä, anne belleä ja veloxia. Syksyllä 

sitten jatketaan perunannoston merkeissä. Koululaisten 

perunamaan "pehtoorina" toimii kesällä Markku Siitonen 

ja hän huolehtii perunamaan kasvusta ja hoidosta. (Eero)  

 

Kosteikkopyöräily ja ”Impi saunoo” 10.6. Jänkäsalossa 

Taipalsaaren kosteikkopyöräily kiinnosti ja niinpä lähes 40 

osallistujaa tuli mukaan tapahtumaan. Pyöräily leppoisassa 

tunnelmassa kauniita maaseutu-ja järvimaisemia ihaillen 

tapahtui reitillä Röytty-Rehula–Laukniemi- SuurJänkäsalo 

oheisohjelmineen.  Tässä liikuntatapahtumassa mukana 

olivat myös maaseutunaiset ”Impi saunoo” 

teemalla.  Kosteikkopyöräilylle lähdettiin Röytystä klo 

10.00 ja myös matkan varrelta liittyi mukaan pyöräilijöitä. 

Reitin varrella tutustuttiin Matti Karhun omistamaan laajaan hyvin rakennettuun kosteikkoon Laukniemen 

kylällä. Paikalla oli myös Lappeenrannan seudun ympäristötoimen johtaja Ilkka Räsänen kertomassa 

kosteikkorakentamisen merkityksestä Taipalsaarella ja niiden 

myönteisestä vaikutuksesta vesistön säilymiseen puhtaana. 

Reitin päätepisteessä osallistuttiin ”Avoimet kylät” 

tapahtumaan Jänkäsalossa lossirannassa, jossa Jänkäsalon 

kyläyhdistys oli järjestänyt mukavaa yhdessäoloa. Ja mikä 

mukavinta, mukana ollut Marko Suutarin ” mobiilisauna” 

tarjosi makoisat löylyt ”Impi saunoo” teemalla naisväelle ja 

myös meille miehillekin. (Eero) 

 

Maaseudun perinnepäivä 2.7 

Taipalsaari-päivät on kesän tärkein kesätapahtuma 

Taipalsaarella. Osana Taipalsaari-päivien ohjelmaan oli 

sunnuntaina 2.7.2017 klo 11-15.00 Röytyn kotiseututalon 

pihapiirissä pidettävä ”Maaseudun perinnepäivä”.  Tällä kertaa 

maaseudun perinnepäivän ohjelman oli tavallista juhlavampi, 

koska samassa yhteydessä myös pidettiin Röytyn kotiseututalon 

pihapiiriin kootun ”Taipalsaaren vanhojen traktorityökoneiden” 

museon avajaiset. 

Päivän ohjelmassa oli tarjottavaa niin lapsiperheille kuin aikuisille 

sekä Taipalsaaren kesäasukkaille. Lasten suosikkina oli 

”kepparikisa” sekä ”Tohtori-taikuri” Ilkka Vertasen ”taikuutta Jänkäsalosta” esitys. Myös Taipalsaaren 

kipparit teki ensiesiintymisen teemalla ”Kipparit areenalla”. Suomi 100 vuotta teema on ”syödään yhdessä” 



ja tähän liittyen teemaa toteutettiin myös maaseudun perinnepäivässä. Jänkäsalon WPK:n väki yhdessä 

järjestäjätahojen kanssa tarjosi 180 annosta maistuvaa lihasoppaa ihkauudessa Röytyn pihatossa mahtavan 

pöydän ääressä. Soppa meni kaupaksi viimeistä pisaraa myöten. (Eero) 

 

Västänkvarn peltopäivä 6.7 

Opintomatkan Inkooseen järjestivät Taipalsaaren maamiesseura ja 

tuottajat yhteistyössä Nuijamaan ja Joutsenon maamiesseuran kanssa. 

Västänkvarn peltopäivä on kesän huippukohta maatalouden 

ammattilaisille; niin perinteisen tavan kuin luomutuotantoa harjoittaville 

maatilayrityksille. Kaikkiaan matkalle lähti Etelä-Karjalan alueelta vajaa 50 

osallistujaa. Taipalsaarelta mukana oli 5 osallistujaa. (Heli) 

 

Rehulan kesätorin kahvitus 8.7 

Sattuipa sääkin suosimaan toriväkeä. Aurinko 

paistoi ja oli lämmintä. Torilla ihmisiä riitti 

koko kahdelle tunnille. Kiitos talkooväelle 

kaikki sujui taas niin kuin elokuvissa. Ahkerat 

talkoolaiset olivat leiponeet tarjolle pullia, 

karjalanpiirakoita, sämpylöitä ja torilla 

paistettiin lettuja, jotka myös saavuttivat 

suuren suosion. (Johanna)  

 

Kesäteatteri Mäntyharjulla ”Eloa ja Kuvaa” 19.7 

Kesäteatterimatkan pääjärjestäjä oli Taipalsaaren tuottajayhdistys. Bussikuljetus 

Taipalsaaren kirkonkylältä lähti noin klo 17.00. Tuottajat olivat kutsuneet myös 

maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenet perheenjäsenineen mukaan 

matkalle. Osallistujille tarjottiin ilmainen kuljetus sekä väliajalla kahvit& mehu. 

Pääsylippu oli omakustanteinen. Sateisesta ja viileästä säästä huolimatta 

mukana olijat nauttivat upeasta esityksestä. ”Eloa ja Kuvaa” kesäteatteriesitys 

oli oikein viihdyttävä ja sisälsi paljon musiikkia ja lauluja. Musiikkinäytelmän 

pääesiintyjä Maria Tyster kävi myös tervehtimässä näytelmän päätteeksi 

Taipalsaarelaisia, mikä ilahdutti kovasti meitä mukana olleita. (Heli)  

 

Maakuntaretki Luumäelle 27.8 

Olipa mukava, kun linja-auton kyytiin pääsi jo 

Taipalsaarelta. Luumäen kirkonmäellä oltiin hyvissä 

ajoin, joten ennen messua ehdittiin käydä P.E. 

Svinhufvudin haudalla. Messun jälkeen nautittiin 

Luumäen naisten tekemää maistuvaa lohikeittoa. 

Saatiinpa maistaa luumäkeläisten perinneleipää 

kovaohrasta. Hyvälle maistui. Kaikin puolin ravittuna 

lähdimme Salpalinjan oppaiden opastamana tutustumaan Lusikkovuoren luolaan ja Salpalinjan erilaisiin 

rakennelmiin. Mikä oli patikoidessa, kun aurinkoinen sää suosi meitä. Paljon mielenkiintoista asiaa 

kuulimme. Hilkka Suoanttila oli sekä Lusikkovuorella että Kotkaniemessä kertomassa paikkojen historiasta 

ja tämän hetkisestä tilanteesta. Kotkaniemessä mukana oli myös Ukko-Pekan pojanpoika Heikki Svinhufvud. 



Saimme kurkkailla sisätiloihin, jossa restaurointityöt olivat vielä kesken. Puutarha sen sijaan oli uudistunut 

ja maisemat Kivijärvelle olivat avautuneet kauniisti. Kotkaniemeen kannattaa ehdottomasti lähteä ensi 

kesänä tutustumaan (Markka)  

 

Lemin maaseutunaiset vierainamme 6.9 

Ympäristökuntien maaseutunaisille oli lähetetty kutsu, saapua vieraaksemme. Lemiltä saapuikin naisia ja 

vietimme Konstun majalla leppoisan illan saunoen, ruokaillen ja suunnitellen toimintaa vuodelle 2018. 

 

Nasta Minnatar 1-3.9 

Syksyn Nasta-harjoitus Minnatar pidettiin tällä kertaa Siilinjärvellä Rissalan 
varuskunnassa. Jälleen kerran oli monenlaista kurssia tarjolla, mutta itselleni 
valitsin ”Ilmapuolustus tutuksi – Muasta ilimaan ja takas”- kurssin. 
Majoituimme tuvissa ja jälleen kerran sain uusia hyviä ystäviä ympäri 
Suomen. Tutustuimme ilmavoimien toimintaan ja ilmapuolustusjärjestelmiin. 
Pääsimme myös ”taputtelemaan” Hawk-suihkukonetta (Heli) 
 

Maaseutumarkkinat ”syödään yhdessä” 10.9 

”Syödään yhdessä – Maistuva Maaseutu” Pitkä ruokapöytä oli katettu su 3.9 klo 12- Lappeenrannan 

Kauppatorin laitamille, Toikankadun jalkakäytävälle. Taipalsaarelta 10 innokasta ruokailijaa mukana 

 

Koululaisten perunapellon sadonkorjuu 13 ja 14.9 

 Taipalsaaren kirkonkylän koululaisten omalla perunamaalla Röytyssä on 

peruna kasvoi tosi hyvin kuluneena kesänä. Taipalsaaren kirkonkylän 

koulun oman perunamaan sadon korjuu tapahtui maamiesseuran ja 

maaseutunaisten ohjauksessa keskiviikkona 13.9.2017 ja torstaina 

14.9.2017. Keskiviikkona perunan nostoon saapuivat ykkös – nelos- ja 

kuutosluokkalaiset ja torstaina olivat nostovuorossa kakkos,- kolmos – 

ja viidesluokkalaiset sekä pienryhmäläiset ja eskariluokka. Veloxia, 

AnneBelleä ja Siikliä nousi säkkitolkulla ja perunoita riitti myös jokaiselle 

oppilaalle kotiin viemisiksi. Kaikkiaan reilun aarin alalta perunaan 

korjattiin n. 500 kiloa, joten sato oli varsin hyvä. 

Iso kiitos ahkerille ja innokkaille nostajille sekä koulun opettajille ja henkilökunnalle.. 

 

Taipalsaaren kirkonkylän perunapidot Röytyssä 23.9 

Koulun oppilaiden kasvattamat omat perunat 

maistuivat  oppilaiden ja vanhempien yhteisissä 

pidoissa.   

Oppilaiden oman perunamaan sadosta TSV:n pojat teki 

maistuvan perunakeiton, jota nautittiin n. 200 hengen 

voimin (oppilaat, opettajat ja vanhemmat) Röytyn 

pihaton tukevan pöydän ääressä. Kyllä maistui. 

Tapahtumassa myös esiteltiin maaseutuseurojen 

toimesta Röytyn museot ja kestikievarin toimintaa 

oppilaille ja vanhemmillen. Oli hyvä päätös koululaisten oma perunamaa projektille. Kiitos oppilaille, 

opettajille tästä yhteistyöstä maaseutuseurojen kanssa. 

 



Sadonkorjuu kirkkopyhän kahvitus 24.9 

 Maamiesseura, maaseutunaiset ja tuottajat yhdessä Taipalsaaren 

sydänyhdistyksen kanssa auttoivat Taipalsaaren 

seurakuntaa maaseutuväen kirkkopyhän totutuksessa koristelemalla 

sadonkorjuun mukaisesti kirkon sekä osallistumalla avustajina 

kirkonmeiningin toteuttamiseen. Kirkkopyhässä saarnan piti rovasti 

Teuvo Luntinen, liturgina toimii kirkkoherra Risto Koskimäki ja 

kanttorina Aure Niiva. Kirkonmenojen jälkeen nautittiin kirkkokahvit 

seurakuntasalissa. 

 

Maakuntakokous 11.11 

Kokouksen alussa tarjoiltiin lounaana uutispuuroa. Mukana Taipalsaarelta Maakuntatapahtumassa 

Saverolla Teija, Johanna ja Heli. Kokouksen jälkeen pääsimme maistelemaan Polven Juustolan tekemiä 

juustoja ja kyllä maistui. Tuli niitä ostettua kotiinkin tuliaisiksi. 

 

Havuseppeletalkoot 2.11 ja 16.11 

Mahtavaa talkoohenkeä havuseppeletalkoissa 

Taipalsaarella! Nöyrä ja iso kiitos kaikille talkoissa 

mukana olleille. 

2.11 talkoissa yli 70 henkeä ja seppeleitä saatiin 

tehtyä 81, jonka jälkeen havut loppuivat. 

16.11 illalla yli 50 uutteraa talkoolaista kokoontui 

kirkonkylän vanhalle koululle ja talkootyön tuloksena 

syntyi 94 havuseppelettä sanakarivainajien haudoille 

laskettavaksi. Havuseppeleet laskettiin 

sankarihautausmaalle sankarivainajien haudoille 

6.12.2017 heti jumalan palveluksen päätyttyä. Havuseppeleet laskemivat Taipalsaaren partiolaiset ja 

Taipalsaaren reserviläiset. 

 

Varsinainen kokous 23.11 

Taipalsaaren maaseutunaisten varsinainen 

kokous pidettiin 23.11.2017 Taipalsaaren 

kunnantalolla. Kokouskahvit ja perunavellin 

tarjosi kokousväelle MTK Taipalsaaren 

tuottajayhdistys  

Illan kokousesitelmän pitäjäksi oli saatu 

lääninrovasti Heikki Svinhufvud. 

Kokousesitelmän aihe oli ”Suomi 100 vuotta – 

isoisäni Ukko Pekan tarina”. Heikki Svinhufvudin 

kokousesitelmä oli kaikille avoin tilaisuus ja 

niinpä se saikin runsaan määrän väkeä paikalle. Esitelmässään lääninrovasti Heikki Svinhufvudin kertoi 

mielenkiintoisella tavallaan isoisänsä tarinaa aina hänen lapsuudestaan alkaen. Esitelmän pitäjä oli myös 

pukeutunut esitelmässä kuvatun Ukko Pekan mukaiseen rooliasuun ja hänellä oli aito matkalaukku mukana, 

joka oli ollut UkkoPekalla aikoinaan. Esitelmälle  varattu aika kului nopeasti ja tarinaa ja paikalla olleiden 



kysymyksiä olisi riittänyt pitemmäksikin aikaa. Kokonaisuudessaan esitelmää seuraamaan saapunut 

kokousväki oli varsin tyytyväistä kuulemaansa. (Eero) 

 

Kädentaitomessut Tampere 

Maaseutunaisten ja käsityöläisten yhteinen retki alkoi lauantai aamusta Taipalsaarelta kohti Tamperetta. 

Ahkerimmat kaivoivat käsityönsä esille heti kun bussi lähti liikkeelle. Koko matkan kuului iloista pälätystä. 

Menomatkalla Teija ja Janna möivät arpoja, joista saaduilla rahoilla he sitten ostivat palkintoja.  

Messualue pullisteli ihmisiä, niitä riitti joka osastolle. Aika-ajoin tuntui että ihmisiä on liikaakin. Monenlaista 

nähtävää ja ostettavaa messuilijat olivat löytäneet. Paluumatkan sitten pidettiin arpajaiset. (Heli) 

 

Edustajiston kokous 25.11 

Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajiston kokous Hämeenkosken Seuralassa. Kokouksen avasi 

Jaana Kivikko. Taipalsaarelta mukana Johanna ja Heli. Tapahtumassa otimme vastaan Röytyn pihaton 

Vuoden maisemateko kunniamaininnan. 

 

Pikkujoulut Väinölässä 2.12 

Palvattu sika maistui ja väki viihtyi maaseutuseurojen 

yhteisessä joulutapahtumassa ruoan ja viihteen kera 

Väinölässä. Ruokailun oheen oli tehty illan teemaan liittyen 

pienemmällä työryhmällä ohjelmaa, josta nautittiin 

yhdessäolon ja ruokailun lomassa. Kiitos kaikille ohjelman 

suorittajille ja ennen kaikkea tapahtumaan tulleille vieraille. 

Pala ja Painike Oy Sami Rounelan johdolla ja 

ammattitaidolla oli palvannut kokonaisen sian, josta sitten 

nautimmekin vesi kielellä illan kuluessa kera asiaan kuuluvine lisukkeineen. Yhteiseen jouluiseen 

tapahtumaamme meitä osallistui peräti 76 osallistujaa. (Eero) 

 

Reinikkalan tonttumaa 12.12 

Lumisateen valkeaksi koristelema aarnimetsä, elävillä tulilla 

valaistu polku Reinikkalan tonttumaahan, jouluinen ohjelma, 

jätkänkynttilöiden loistetta, joululauluja, lämmintä mehua ja 

pipareita, Kilkkilän miesten "tiernapojat", lasten riemua ja 

yllätysvieraana vielä joulupukin vierailu; siitä oli Reinikkalan 

tonttumaa-joulutapahtuma tehty. Jos 19. kerran. Kiitos 

tapahtumassa vierailleille lukuisille lapsiperheille ja 

vanhemmillekin. (Eero)  

 

 

 

 

 

 


