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TOIMINTAKERTOMUS 2009 

 

Vuosi aloitettiin vauhdikkaasti heti tammikuun alussa ”Fysionapis” – kurssilla. 

Ohjaajaksi olimme saaneet monitaitoisen Anna-Riitta Koiviston. Ennen kuin 

pantiin lanteet keinumaan, pantiinkin siveltimet heilumaan. 

 

Hetken aikaa tuijoteltiin pientä valkoista paperia, sitten jo uskallettiin kokeilla, mitä väreille 

tapahtuu kostealla väripinnalla. Yllätys, yllätys, keskellä talvea naisten sisimmästä kumpusivat 

monet lämpöiset, auringonpaisteiset värit paperille. Olisiko iloisella seuralla ja huumorilla ollut 

myös osuutta asiaan, kun ei oikein maltettu pysyä tuppisuina.                                                                                  

 

 
 

Pienen tauon jälkeen alkoi kadonneen ryhdin ja lantion etsintä. Hauskaa oli, vaikka kädet ja jalat 

eivät tahtoneet aluksi löytää yhteistä säveltä. Sieltä jostain niitä suuria ja pieniä lihaksi löytyi ja 

lantiokin lähti keinumaan.  

 

Toivotaan, että Anna-Riitan vauhdikas esitys 

innosti kurssilaisia hakeutumaan liikunnan pariin ja 

pitämään huolta itsestään. 

 

Viereisessä kuvassa 

Anna-Riitta näyttää, 

miten vaivatonta 

tanssi on, kun sen 

hallitsee. 

 

 

Helmikuun puolivälissä tehtiin yhteistyössä maamiesseuran kanssa 

teatteriretki Imatralle. Musikaali ”Rakkauden rikkaus” kertoi Taisto 

Tammen elämästä. Pääosassa oli Imatran oma tangokuningas Saska 

Helmikallio. Laulujen myötä taisi monelle tulla mieleen unohdettuja 

hetkiä sieltä nuoruuden kulta-ajalta.  

 

Maaliskuussa oli jälleen mahdollisuus laskea mutkamäkeä tai muuta mäkeä Myllymäessä 

maaseutuväen maakunnallisessa ulkoilutapahtumassa, jonne MTK Etelä-Karjala oli kutsunut meidät 

naisetkin. Väkeä oli niin paljon, että monen pettymykseksi vuokrasuksia ei tainnut löytyäkään. 

Tuttuja moni varmaankin tapasi. 



Huhtikuussa moni voitti itsensä ja kiipesi islanninhevosen selkään. Sekalainen joukko meitä 

varttuneempia naisia ja myös nuorempaa sukupolvea, ennen 

ratsastaneita ja aivan vihreitä saapuivat Päivölän Ratsutilalle 

innokkaana kokeilemaan ratsastusta issikoilla eli islanninhevosilla. 

Ei kuitenkaan aivan suoraan hepan selkään hypätty, vaan ensin 

hevonen valmistettiin kuntoon, kaviot putsattiin, kuolaimet ja 

satulat puettiin ja sitten peräkanaa talutettiin hepat maneesiin ja 

sitten selkään. Helpommin sanottu kuin tehty, oma tekniikkansa 

siinäkin, mutta ei kukaan sukeltanut suoraan toiselta puolelta alas. 

 

Muutama oli jo kokenut ratsastaja, joten he saivat aivan itsekseen ratsastaa, mutta kokemattomia 

autettiin ja hevosia talutettiin, joten kaikki saivat tuntumaa. Ja 

mikä riemu, kun eräs, joka ei millään olisi uskaltanut hevosen 

selkään, itsensä voitettuaan jopa totesi olleen ihan kivaa. 

Issikoille on ominaista töltti, joka sekin sujui monilta aivan 

huomaamatta.  

 

Toukokuussa otettiin ”Huusholli haltuun”.  Sari Paajanen 

piirikeskuksesta oli järjestänyt tämän tapahtuman, jossa hän 

kertoi kodin laatukäsikirja –”Huusholli haltuun” -hankkeesta.  

Lisäksi eri asiantuntijat kertoivat aina tarpeellista tietoa talous-, lääke- ja paloturvallisuusasioista. 

Mikä lienee ollut syynä, mutta meidän naisten osallistuminen oli todella vähäistä. Onneksi olimme 

markkinoineet tapahtumaa myös Martoille ja heitä olikin sitten ollut paikalla kuulemassa todella 

hyviä esityksiä. 

 

Kesäkuun alussa hallitus pääsi vaihtamaan ajatuksia Maa- ja kotitalousnaisten 

Keskuksen hallituksen jäsenten kanssa yhteisen päivällispöydän äärellä 

Maijan ja Askon Rantatuvalla. Siinä tultiin tutuksi ja osallistujat kertoivat 

taustoistaan sekä toiminnasta omissa yhdistyksissään. Monenlaista asiaa 

ehdittiin pohtia ja kehitellä. 

 

 

 

 

Toiminnanjohtaja 

Liisa Niilola 

 

Viereisessä kuvassa vasemmalla 

hallituksen puheenjohtaja Eeva 

Nurmi. 

 

Isompi joukko naisia ja miehiä oli sitten liikkeellä Suvin päivän iltana ”Impin suvikuntoilun” 

merkeissä. Tutuksi tuli sekä Jänkäsalo että urheilukentän yhteydessä oleva kota. Hulkkosen Paulan 

vetämän venyttelyn jälkeen lähdettiin reippaalle sauvakävelylle katsomaan aavaa Saimaata ja 

vastarannalla näkyvää Kyläniemeä.  

 



Kylläpä lenkin jälkeen maistui miesjäsenten 

keittämä nokipannukahvi ja makkara! Jänkäsalo ja 

siellä oleva kota tarjosi oivat puitteet tapaamiselle. 

Jänkäsalon ”kyläpäällikkö” Tuomo kertoili myös 

toiminnasta saarella. Kaikki varmaan poikkesivat 

lauttarannan kioskilla. 

 

Alla olevassa kuvassa Anneli Pylkkönen 

 

Lokakuussa varsinaisen kokouksen yhteydessä Anneli Pylkkönen 

tarjosi meille ihastuttavan runohetken kirjoittamiensa ja esittämiensä 

runojen parissa ennen kokousasioita.  

 

Marraskuussa tutustuttiin 

Onnenpesäseen. Siis mihin pesäseen? 

Onnenpesänen on uudehko mm. Green 

House –asuja myyvä putiikki 

Saimaanharjulla Harju Kahvilan 

yläkerrassa. Ensin putiikin pitäjät Outi 

Hietamies ja Elena Paukkunen esittelivät valikoimaansa ja sitten 

joukko levittäytyi sovittelemaan asuja. Sovittelun lomassa nautittiin 

pikkujoulukahvit ja Eeva piti pienimuotoiset arpajaiset. 

 

Viereisissä kuvissa Outi ja Elena esittelemässä asuja. 

 

Eevaa ja Railia kiitettiin 

mehuaseman mallikkaasta 

hoitamisesta antamalla heille 

keskuksen tuotteista värikkäät 

kynttilät.  Mehuasemalla puristettiin 

jälleen yli 3000 kiloa omenia 

mehuksi. Taipalsaarelaisten lisäksi 

mehustajia tuli laajalta alueelta, kun 

harva asema oli enää toiminnassa. 

                                                                                                           Eeva, Raili ja Teija 

 

Meillä on nyt täysin valkoinen astiasto, kun hankimme valkoiset Forte astiaston 

kahvikupit aluslautasineen. Muistathan, että vuokraamme astioita jäsenille 

edullisemmin 

 

ILTAMAT 

 

Iltamiin toi suuren kaupungin tuulahduksen pormestarska 

Ida Schogster Lappeenrannan kaupungista. Hän oli lähtenyt huvilaltaan 

iltamiin ja johdatteli meidät ohjelman eri käänteisiin. Ensimmäisenä 

puheenvuoron sai pitäjämme kippari Paula Aspegren. Seuraavaksi koko 

iltamaväki lauloi Pia Suhosen johdolla illan iloksi. 

 

Tämän jälkeen areenalle asteli tyylikkäitä maamiehiä. Heidät oli sekä 

rentoihin että juhlaviin asuihin pukenut Kekäle. Miesten kierrellessä yleisön 



joukossa kertoili Terhi Hulkkonen tulevan syksyn trendeistä sekä esittelyssä olevista asuista. 

 

Miesten esiintymisen jälkeen siirryttiin vuoteen 1939 

Vehkataipaleen näytelmäkerhon esityksen ”Äidin 

kesäloman” myötä. Saatiin kuulla monta tuttua laulua 

ja vaiherikkaiden käänteiden jälkeen äiti palasi 

tyylikkäänä kaupunkilomaltaan ja nuoripari löysi 

toisensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Vasemmalla näytelmäkerhon ohjaaja Mirja Iivonen 

 

Maamiesseura antoi kannustusstipendin SM-kyntöihin valmistautuvalle Jarmo Kalliolle. Kylien 

välisen köydenvedon voitti kolmannen kerran Haikkaanlahti vieden näin kiertopalkinnon omakseen.  

Iltamat päätettiin Pian ja Poikien tahdittamiin tansseihin. 

 

Iltamat mahdollisti monen tahon tuki ja monen ihmisen panostus erilaisissa muodoissa. Iltamien 

päätukija oli Metsäliitto, joka järjesti toiminnan 

lomassa metsävisan. Lisäksi monelta taholta oli 

saatu arpajaispalkintoja, joten arpajaisissa 

voitokas oli lähes joka toinen arpa. LSO:lta oli 

saatu makkarat grilliin. Päivölän Ratsutilalta 

Maria Karhu-Parkkonen tutustutti kiinnostuneita 

islanninhevosiin. Masiinakerhon miehet olivat 

tuoneet myös traktoreita paikalle.  

 

                          Pia ja Pojat 

 

         

 

 

 

 

Kiitokset kaikille toimijoille ja yleisölle!          Oikealla Maria Karhu-Parkkonen 


