
Taipalsaaren Maaseutunaiset ry 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2008 

 

Minna Suutarin Hyvän mielen viesti sinulle 

 

Älä huomisesta huolta kanna, elämän kuljettaa anna, 

juuri sinne minne se menee. 

Ota avoimin mielin vastaan uudet tuulet ja elämän kujeet. 

Kaiva esiin unelmat, kiireen alle pölyttyneet. 

Unohda hetkeksi kello. Sinulla on aikaa itsellesi – juuri nyt. 

 

Vuoden toiminta aloitettiin helmikuussa teatteriretkellä 

Kouvolaan. Tällä teatteriretkellä käynnistettiin yhteistoiminta 

Joutsenon maa- ja kotitalousnaisten ja Lappeenrannan maaseutunaisten kanssa. Kovin sankka 

ei taipalsaarelaisten joukko ollut, oliko meitä viisi Jotunin ”Amerikan morsiamesta” kiinnostunutta 

täydessä bussissa mukana. Menomatkaan liittyi linjurin rikkoontuminen ja vara-auton odottelua. 

Mieliala pysyi kaikesta huolimatta korkealla ja näytöksen alkuun ehdittiin, kun oli lähdetty ajoissa 

liikkeelle. 

 

Tällä kertaa sää suosi perinteistä maaliskuun 

maaseutuväen ulkoilutapahtumaa Joutsenossa. Joukko 

oli laajentunut jo kovin, kun väkeä oli ainakin 

Lappeenrannasta, Joutsenosta ja Taipalsaarelta. Vähäinen 

taisi vain olla meidän naisten joukko. Lienettekö olleet 

muissa Naisten päivän riennoissa. 

 

Kesäkuussa kuntoiltiin perinteisesti Impin päivänä. 

Saimme vieraaksemme naisia Joutsenosta ja 

Lappeenrannasta, niinpä Haikosen riiheltä lähti iloinen 

joukko kohti Härkäjärven laavua. 

 

Matkalla mittailtiin Pakkalan petäjää ja ihmeteltiin 

”pirun peltoa”. Laavulla nautittiin Aspegrenin Jarin 

nokipannukahvit ja tutkailtiin ”Hyvän mielen” –

viestikirjaa. Olipa siellä jo monenlaista jaksamisen 

evästä ja Heli Pullin vallan vauhdikas tarina Tallinnan 

matkasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kevään mittaan meidän naisten aloitteesta yhteen kokoontui muutaman kerran edustajia 

kotiseutuyhdistyksestä, käsityöläisistä, nuorisoseurasta ja maamiesseurasta. Yritettiin muitakin 

saada vielä joukkoon, onnistumatta. Tällä kertaa tähdet olivat suotuisat ja monella taholla oli 

kehitteillä toimintaa, joka nivottiin yhteen ”Wanhat ajat ja tawarat” –tapahtumaksi Röytyn 

kotiseututalon pihapiirissä. Tässä tapahtumassa julkisuuteen saatiin Kotiseutuyhdistyksen 

masinoima ja Lauri Nisosen kokoama hieno kirja Taipalsaaren vanhoista koneista. Näyttävän ensi 

esiintymisen teki vanhoista traktoreista ja koneista kiinnostunut maamiesseuran kerho, vaan 

komeimman kyydin taisivat saada Taipalsaaren kippari Mikko Suutari ja kiesien omistaja Pekka 

Okko Esko Pyysalon hevoskyydissä. Nuorisoseuran draamaryhmän esitys kertoi meille Röytyn 

vanhoista ajoista. Käsityöläiset järjestivät perinteisen näyttelynsä lisäksi työnäytöksiä erilaisista 

käden taidoista. Saipa Röytyn uusi yrittäjä Mia Hölsä asiakkaita ja tietoisuutta toiminnalleen. 

Kaiken kruunasi sateen jälkeen kirkastunut päivä ja monilukuinen yleisö. Kiitokset kaikille mukana 

olleille. 

 

Tänä vuonna maaseutuväen iltamat jätettiin väliin. Niiden sijasta 

järjestettiin maaseutuväen ja kesänaapureiden illanvietto 

Haikkaanlanden laivalaiturilla. Maaseutuyhdistysten lisäksi 

järjestelyissä mukana oli Haikkaanlahden-Liukkolan maa-

alueiden osakaskunta. Tarjolla oli rantakalakeittoa ja Vitikaisen 

Sirpan ja Rikkosen Riitan maistuvia pullia Riitan keittämän 

pannukahvin keralla. Perinteisen seurustelun lomassa jaettiin 

onkikilpailun palkinnot, 

kuultiin nuorten hanuristien 

Petteri Variksen ja Juuso 

Vesterin soittoa, jännättiin 

arpajaisvoittoja ja heitettiin ”lestiä”. Illan vetonaula taisi 

kuitenkin olla Rilli-kissa, joka ”naukui” ensi talvesta kunnon 

talvea. 



Maaseutuyhdistykset kantoivat kortensa kekoon myös Taipalsaari –

päivillä järjestämällä kylien välisen köydenvetokisan. Kisan toteutus oli  

tainnut saada huonon ajankohdan, puutetta oli sekä vetäjistä että yleisöstä.  

 

Ei kisa kuitenkaan ihan 

läpihuuto juttu ollut. 

Mukana oli viisi 

joukkuetta: Haikkaanlahti, 

Kirkonkylä, Konstu, 

Levänen ja Vehkataipale. 

Konstun joukkue kunnanjohtajan johdolla yritti 

kovasti kampittaa Haikkaanlahden, vaan 

Haikkaanlahdelle maitotonka kuitenkin meni taas 

vuodeksi. Vehkataipaleen ”perinnejoukkue” toi 

kisaan reilua tsemppihenkeä ja palkittiin 

”pukeutumisesta”. 

 

Nuorisoseuran kanssa yhteistyössä järjestettiin elokuussa kuutamouinti. Reipas joukko naisia nautti 

uinnista kuun valossa ja kunnantalon saunan lämpimästä. 

 

Elokuussa hallitus kokoontui pariinkin kertaan miettimään, avataanko mehuasema, ja syyskuussa 

sitten päätettiin käynnistää toiminta. Työntekijöiksi 

saatiin Leinon Raili ja Rutosen Eeva. Mehuasema oli 

avoinna 10 päivänä ja mehua puristettiin 45 

asiakkaalle kaikkiaan 3 338 kilosta omenia. Ennen ja 

jälkeen mehustuksen asemaa siivottiin talkoilla. 

Kaikille jäsenille tarjottiin myös mahdollisuus 

opetella mehustamista: Korholan Leenan opastamana 

viisi jäsentä perehtyi mehustamiseen. Mehuaseman 

avaamisella säilytettiin tietotaitoa kunnassa sekä 

tarjottiin kuntalaisille mahdollisuus hyödyntää syksyn 

omenasato ja saada käyttöönsä terveellistä ja 

lisäaineetonta tuoremehua.  

 

Lappeenrannan maaseutunaiset tarjosivat meillekin mahdollisuutta lähteä syyskuussa Kotkaan 

katsomaan Jazztyttö teatteriesitystä. Taipalsaarelaisten osallistuminen taisi tälläkin kertaa olla 

vähäistä. 

 

Lokakuussa piirikeskuksen vuosikokousta pidettiin 

omalla kunnantalolla. Paikalla oli noin 50 naista eri 

puolilta Etelä-Karjalaa. Maa- ja kotitalousnaisten 

vuosien 2009-2011 kantavana teemaana on 

 

”YHDESSÄ VAHVEMMAKSI – 

HYVINVOINTI KASVAA MEISTÄ”, 

 johon tutustuttiin ryhmissä. 

 

Tässä kokouksessahan yhdistyksemme nimitettiin 

piirikeskusalueen vuoden 2008 yhdistykseksi, 

josta meitä muistettiin kunniakirjalla. 



Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin marraskuun alussa Päivölän ratsutilan kahviossa. Ennen 

kokouksen alkua tutustuttiin tilan tiloihin ja islanninhevosiin Maria Karhu-Parkkosen opastuksella. 

Kokouksen yhteydessä päätettiin, että hevosiin tutustutaan lähemmin vuoden 2009 huhtikuussa. 

 

Kokoukseen oli saapunut ilahduttavan paljon 

jäsenistöä. Kokouksessa juhlimme yhdistyksemme 

nimittämisestä Etelä-Karjalan piirikeskuksen 

vuoden 2008 yhdistykseksi maistelemalla 

taipalsaarelaisen Anun Kakun tuotteita  

 

Paikalla oli sekä kauemman toiminnassa mukana 

olleita että muutama uusikin tulokas. Todettiinkin, 

että tulevaisuudessa eko/hyvän olon teko voisi olla 

pyytää naapuri ja/tai ystävää mukaan ja samalla 

tarjota hänelle yhteistä kyytiä. Kannattaa myös 

muistaa, että asia voi toimia toisinkin päin eli aina kannattaa kysyä naapurilta, onko hän lähdössä ja 

onnistuisiko yhtä matkaa kulkeminen. 

 

Saikon Maija kertoi 

Savossa käynnistetystä 

ekoteko – kampanjasta 

ja herätteli meitä 

kaikkia miettimään, 

mikä voisi olla 

Taipalsaarella yhteinen 

ekoteko, johon me 

naiset voisimme 

innostaa muitakin. 

Liittyisikö se jotenkin 

meidän ainutlaatuisiin, 

mutta osin uhattuihin vesistöihin/vesivaroihin? 

 

Ensimmäisen adventin alla runsas joukko naisia kokoontui Väinölään kokoamaan kukkakoreja 

lauritselaisen kukkalahjat Pajusen ja Nurmelan Tiinojen opastuksella. Monenlaista silmäniloa naiset 

loivatkin ihan hetkessä. Paljon vinkkejä saatiin sekä ohjaajilta että muilta osallistujilta. 

 

 

Itsenäisyyspäivänä kahvitettiin jälleen juhlijoita. Hyvin olivat 

maistuneet Kilpiän Marjan piirakat ja hallituksen jäsenten 

leipomat täytekakut.  


