Taipalsaaren Maaseutunaiset ry.

Toimintakertomus 2007
Helmikuussa (17.2.) entisöinnistä kiinnostuneet kokoontuivat Väinölään vanhan, kunnostettavan
tavaran kanssa. Arja Mäntykivi tyttärensä kanssa (www.ahonlaita.net) kertoi ensin pääasioita
entisöintiin liittyen ja sen jälkeen käytiin kurssilaisten tuomien esineiden kautta yksityisemmin
asioita läpi.

Maaliskuussa (10.3.) olisi voinut lähteä laskettelemaan tai hiihtämään Joutsenon Myllymäkeen
yhdessä Taipalsaaren ja Lappeen tuottaja- ja maamiesseuraväen kanssa. Huono sää vai mikä oli
kutistanut osallistuja joukkoa pieneksi. Kaikki eivät ehkä osanneet rinteen alla olleelle majalla,
jossa oli tarjolla makkaraa ja kahvia.

Huhtikuuksi suunniteltu Rasvat remonttiin –kurssi ei kiinnostanut jäseniä, joten se peruttiin. Impin
päiväksi suunniteltu Verlan retki siirrettiin syksyyn, kun piirikeskuksen järjestämä suviristeily sattui
juuri samaan ajankohtaan.
Mehuaseman avaaminen oli taas kerran harkinnan alla heinäkuun lopussa. Mehuasemaan
tutustuminen (27.7.) jouduttiin perumaan, kun asemalla työskentelemään tulossa ollut työntekijä
sairastui. Elokuussa selveni kuitenkin omenatilanteen heikkous, joten aseman avaamisesta
luovuttiin.
Elokuussa järjestettiin maaseutuväen iltamat yhdessä maamiesseuran ja tuottajien kanssa ja niistä
on oma kuvakooste.
Syyskuun alussa (2.9) 11 naista teki onnistuneen retken Verlan ruukkikylään Jaalassa sekä tutustui
ostoksia tehden Benjamin maatilatoriin Iitin Kausalassa. Mukana olleiden mukaan opastus Verlassa
oli ollut erinomaista.
ProAgria Etelä-Karjalan, jonka yhteisöjäsen yhdistyksemme on, järjestämät maalaismarkkinat
olivat yksi ProAgrian 160-vuotisen taipaleen juhlavuoden tapahtumista. Maa- ja kotitalousnaisten
piirikeskus oli haastanut maakunnan yhdistykset piirakan leipomistalkoisiin. Kiitos Marja Kilpiän,
meidänkin yhdistyksemme kantoi kortensa tähän näyttävään tempaukseen.

Yhdistyksemme varsinainen kokous lokakuun lopussa (28.10.) ei kyllä houkutellut jäsenistöä
paikalle (viisi hallituksen jäsentä ja yksi muu jäsen). Kokous kuitenkin pidettiin ja siellä
suunniteltiin vuoden 2008 toimintaa.

Heti seuraavalla viikolla pidetty
joulukorttien askarteluilta (2.11.) sen
sijaan houkutteli mukaan sekä aikuisia,
ja mikä mukavinta, myös lapsia. Raija
Levon (Askaretta, Lappeenrannan halli)
johdattelemana taiteiltiin erilaisia
kortteja ja saatiin vinkkejä kotiin
vietäväksikin.

Marraskuun lopulla (30.11.) kokoonnuttiin kunnantalon saunatiloihin virkistäytymään. Minna
Nikula tutustutti meitä Forever living productsin kasvotuotteisiin. Kasvonaamio paljasti yhden ja
toisen kasvoista käyttämättömiä lihaksia. Harvinaisen vaikeaa oli pitää ”naamavärkki”
peruslukemilla, mutta kohtuullisen hiljaista porukka oli. Minnan jälkeen Teija Seppänen kertoili
meikkituotteista ja opasti meikkaamaan. Muutamalle meistä hän loihti näyttävän iltameikin. Harmi,
kun emme olleet ajatelleet yhteistä menoa, mutta ehkäpä iloinen pilke silmäkulmassa ilahdutti
kotijoukkoja.

Vuonna 2007 hallituksen ja samalla koko yhdistyksen puheenjohtajana toimi Marjo-Riitta
Lehtonen. Varapuheenjohtajana toimi Taina
Heikkonen ja sihteeri-rahastonhoitajana MarjaLiisa Juntunen. Hallituksen muut varsinaiset
jäsenet olivat: Teija Arponen-Latto, Raili Leino,
Minna Nikula ja Sirpa Vitikainen sekä
varajäsenet: Raija Karhu (astiavastaava), Päivi
Multaharju ja Maija Saikko (Koti-lehden
asiamies).

