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Tervetuloa iloisten maaseutunaisten joukkoon!
Yhdistyksemme perustava kokous oli 23.4.2005 ja jäsenrekisteriin meidät
merkittiin 12.1.2006. Juuremme ovat voimakkaasti Taipalsaaren maassa, sillä
emme ole uusi seura. Maaliskuussa 1972 perustettiin Taipalsaaren Maamiesseuran
yhteyteen maatalousnaisosasto ”Taipalsaaren maa- ja kotitalousnaiset”, jonka
puitteissa olemme toimineet tähän saakka.
Me aktiivit olemme ammatiltamme, koulutukseltamme ja iältämme hyvin erilaisia naisia, ja asumme
Taipalsaaren eri kylissä ja taajamissa, joten Sinä mahdut hyvin joukkoomme. Meitä yhdistää
kiinnostus maaseudun elämään ja naisverkoston vahvistaminen maaseudulla teemalla ”naisissa
maaseudun voima”.
Kuvassa hallitus vasemmalta:
Sirpa Vitikainen, Haikkaanlahti
Marja-Liisa Juntunen (siht),
Konstu
Teija Arponen-Latto, Rehula
Marjo-Riitta Lehtonen (pj),
Peltoi Taina Heikkonen (vpj),
Peltoi
Raili Leino, Saikkola
Kuvasta puuttuu:
Minna Nikula, Hauhianranta

Tukea valtakunnan ja piirin tasolta
Yhdistyksemme tukena on valtakunnallinen neuvontajärjestö Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
(www. maajakotitalousnaiset.fi), joka tuottaa toimintamme tueksi erilaista materiaalia ja
kampanjoita. Järjestön vuosien 2006-2008 kantavana teemaana on ”Haasteena hyvinvointi”. Meillä
taipalsaarelaisilla on suora linkki keskukseen, kun seuramme pitkäaikainen puheenjohtaja Maija
Saikko on toiminut Keskuksen hallituksen jäsenänä vuodesta 2005 lähtien. Keskus julkaisee
mielenkiintoista KOTI-lehteä. Seuramme on tilannut sen sekä Kirkonkylän että Saimaanharjun
kirjastoon ja myös terveyskeskukseen. Käy tutustumassa ja tilaa KOTI-lehti itsellesi!
Paikallisella tasolla toimintaamme tukee Etelä-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus
(www.maajakotitalousnaiset.fi/ek), joka tuo valtakunnan tasolla kehitellyt teemat, tuotteet ja
kampanjat meidän ulottuvillemme. Piirikeskus järjestää myös mielenkiintoisia retkiä eri kohteisiin.
Lokakuussa 2005 alkoi koko vuoden 2006 kestävä ”Sentit peliin” –kampanja. Valtakunnallinen
kokonaistavoite on hävittää osallistujien vyötäröltä 50 000 cm!

Sinä olet meidän voimavaramme
Toimintamme lähtee jäsenistöstä, joten tartumme mielellään uusiin ideoihin. Jos verkostomme
laajenee, voivat ”samanhenkiset” naiset verkostoitua yhteisten hetkien ohessa kuntolenkillä,

teatteriretkillä, kirjallisuus/käsityö/puutarhapiireissä jne unohtamatta todellisia haasteita kuten
yrittämistä maaseudulla. Valtakunnan tason kampanjat olemme sovittaneet meille sopiviksi. Olemme
vuosittain järjestäneet 5-8 tapahtumaa. Toteutusvastuuta jaamme hallituksen jäsenten ja jäsenistön
kesken.
Meillä on omistuksessamme mehustuslaitteisto, jolla palkattu työntekijä yhdessä talkoolaisten kanssa
puristi yli 8000 kg omenia syksyllä 2005. Lisäksi meillä on sadan hengen astiasto, jota vuokraamme
jäsenistölle muita edullisimmin. Jäsenistön käytössä on myös kaksi kuivuria. Erilaisella toiminnalla
kartutamme yhdistyksen varoja. Toimintamme pääpaino on kuitenkin omakustanteisessa yhdessä
oppimisessa ja virkistäytymisessä eikä uuvuttavassa talkootyössä.
Vuoden 2006 toiminnastamme
Yhdistyksessämme toimii ”Sentit peliin” –ryhmä TAISET, vetäjänään Maija Saikko. Ryhmä on
järjestänyt ohjelmaa myös koko jäsenistölle: olemme käyneet vesijumpassa ja opetelleet tekemään
kevyttä lautaselle. Suunnitelmissa on lenkkeilyn ohessa käynti kylpylässä, jalkahoitoa…

Kevyttä lautaselle -kurssi
Kurssilaisia vasemmalta
Anja Sorakin
Miira Eero-Hovi
Maija Saikko

Olemme muistaneet myös juuriamme ja helmikuussa pidetyssä vuosikokokouksessa luovutimme
Maa- ja kotitalousnaisten hopeisen luottamushenkilö –pinssin naisosaston aktiiveille.

Kuvassa vasemmalta: Maija Saikko (pj 1990-2003), Suoma Suutari (pj 1984-1989), Laila Hulkkonen
(pj 1972-1983), Hilkka Häkkinen (siht. 1977-1990), Raija Karhu (siht. 1991-1999), Marja Kilpiä
(rah.hoit. 1972-1992), Annikki Heikkonen (kirjanp. 1972-2004), Marjo-Riitta Lehtonen (pj 2004 - )
ja Asta Pyysalo (siht. 1972-1976). Kuvasta puuttuu Leena Korhola (rah.hoit. 1993-2002).

