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Toimintaa vuonna 2018 

 
Voimistelua vanhaan malliin Väinölässä su 28.1.2018 

Vaihtoaskel hyppy .. eikö suju, kyselee Leinon Raili? Raili lyö 
tamburiinilla tahtia ja yritämme päästä rytmiin mukaan. Raili oli saanut 
käsiinsä Hilma Jalkasen kirjasen ”Voimisteluohjeita tytöille” vuodelta 
1931, ja sieltä Raili ohjeistaa meille liikkeitä. Monen liikkeen kohdalla 
Raili toteaa: liian vaikeaa teille. Eihän se yhdellä jalalla varpaille 
nousu ja toisen jalan heilautus samalla tahdo enää onnistua. Välillä 
muistellaan omia voimistelutunteja, ja jotain sieltä muistuu mieliin. 
Hilma Jalkanen (1889-1964) oli suomalaisen naisvoimistelun 
uranuurtaja ja netistä löytyy hänestä tietoa kiinnostuneille. (Markka) 

 

 
Koko perheen laskettelutapahtuma Haikkaanlahdessa su 11-2-2018 
Sää suosi laskiaissunnuntain 
mäenlaskua. Perinteeksi 
muodostunut talvitapahtuma sai 
jälleen suuren suosion 
Taipalsaaren Haikkaanlahdella. 
Rinnepellolle rakennettu pitkä ja 
turvallinen liukumäki sai tälläkin 
kertaa monisatapäisen joukon 
liikkeelle. Taipalsaaren 
maamiesseuran ja 
maaseutunaisten viidettä kertaa 
järjestetty laskiaistapahtuma 
osoittautui menestykseksi. Haikkaanlahden mäessä mitattiin jopa sadan metrin pituisia 
liukuja. Vaikka mäenlasku oli parasta, laskiaistapahtumassa saattoi tehdä paljon muutakin. 
Poniratsastus ja kierros koiran vetämässä pulkassa oli monelle lapselle päivän kohokohta. 
 
Teatteriretki Kouvolaan ja tutustuminen Polven Juustolaan la 3.3.2018 

Aamulla yhdentoista pintaan starttasi bussi Taipalsaaren 
kirkolta, matka jatkui Saimaanharjun ja Toivokodin pysäkin 
(Lpr) kautta kohti Kouvolan teatteria. Kyydissä oli 
maaseutunaisten ja maamiesseuralaisten lisäksi myös 
käsityöläisiä. Teatterissa esityksenä oli säveltäjä Unto 
Monosen elämään perustuva "Satumaa".  
Teatteri esityksen jälkeen suuntasimme kohti Polven 
Juustolaa. Siellä Lasse Rainio kertoi Juustolan historiaa, 
jonka jälkeen nautittiin Taina Rainion tekemää maukasta 
Juustopaistikeittoa. Ruokailun jälkeen vielä jälkiruuaksi 
maisteltiin juustoja ja juotiin kahvia. 

Ostoksiakin matkassa mukana olleet tekivät ja pääsevät vielä kotona nautiskelemaan 
juustoista. Kiitos matkassa mukana olleille. (Heli) 

http://www.maaseutuseurat.fi/


Maaseutuväen ulkoilutapahtuma Myllymäen laskettelukeskuksessa su 10.03.2018 
Winter fun!!  Joutsenon Myllymäessä kävi kova vilske mäessä ja mäen allakin. Meitä 
Taipalsaaren "maaseutuseurojen" väkeä perheineen oli tosi paljon paikalla 
laskettelemassa, ulkoilemassa ja nauttimassa yhdessäolosta. Kuin myös rinteen alla 
majalla nauttimassa makoisista makkaroista ja kahvista, mehusta ja munkeista. Iso kiitos 
MTK Kaakkois-Suomen nuorille, kun saimme olla mukana. (Eero) 

 

 

Historiaesitelmä "Taipalsaaren Tapahtumat 1918" to 22.3.2018  
Tietokirjailija, 
metsänhoitaja Pentti 
Pylkkö piti esitelmän 
"Taipalsaaren 
tapahtumat 1918". 
Hän kertoi 
sisällissodan 
tapahtumista 
Taipalsaarella 100 
vuotta sitten.  
 

 
 
Karjalanpiirakoita tekemässä Palvelukoti Taipaleessa ma 16.4.2018 
Palvelukoti Taipaleesta 
toivottiin 
maaseutunaisten 
vierailua 
piirakkatalkoiden 
merkeissä. Jäsenistön 
eläkeläisistä muutama 
innostui ajatuksesta, 
niinpä sitten mentiin 
kylään puuron ja 
piirakkataikinan 
kanssa. Ei siinä kauan 
mennyt, kun pulikat 
heiluivat asukkaiden käsissä ja piirakan kuoria valmistui tuota pikaa. Mukana ollut kippari 
sai miehetkin innostumaan rypytyksestä. Piirakat paistuivat nopeasti palvelukodin uunissa 
ja tuoksu sai veden kielelle. Kyllä ne maistuivatkin hyvälle, ne omatekoiset piirakat. (Marja-
Liisa) 



Pasi Havukaisen kirjailijavierailu Taipalsaaren kunnankirjastolla ke 18.4.2018 
Pasi esitteli esikoisromaaninsa ”Korpikoski ja 
kylähullu” kirjoittamiseen ja tekemiseen liittyviä vaiheita 
ja kirjan sisältöä. ”Korpikoski ja kylähullu” on satiirinen 
tarina rikospoliisi Korpikoskesta ja kylähullu Sivosesta. 
Tarinassa liikutaan Taipalsaaren ja Lappeenrannan 
seudulla. Rikospoliisia työllistävät esimerkiksi liivijengi 
Hell Susi ja virolainen huijarirakennusmies. Tarinassa 
riittää monenlaisia käänteitä arkielämästä murhaan 
saakka. Pasi Havukainen kertoili, että tähän hänen 
ensimmäiseen varsinaisen romaanin kirjoittamiseen 
meni noin puoli vuotta. Kaikki tämä työn ohessa, mikä 
tarkoittaa kirjoittamista iltaisin ja öisin, kun muu perhe 
oli jo yöpuulla. Mutta nyt on saatu urakka valmiiksi ja kirja julkaistu. Pasi kertoili myös, että 
seuraavakin romaanin kirjoittaminen on käynnistynyt, joten ”Korpikoskelle ja kylähullulle” 
on tulossa jatkoa jossain vaiheessa. (Heli) 
 
Nasta ”Katarina 2018” 20-22.4.2018 Dragsvik 
Turvallisesti vesillä MPK:n kurssi Dragsvikissä  
Kolmen päivänä mittainen kurssi oli todella mielenkiintoinen ja tarpeellinen vesillä liikkujille. 
Ensin oli teoriaa vesillä liikkumisessa ja sitten kelluntapuvut päälle ja hyiseen 4 asteiseen 
veteen harjoittelemaan pelastuslauttaan kiipeämistä, ei muuten ollut mikään helppo juttu 
päästä sinne, mutta onnistuimme kuitenkin. Harjoittelimme myös ryhmänä vedessä 
lämpimänä pysymistä “nipussa” kylmettynein aina keskellä niin kuin pingviinit tekevät. 
Sitten letkassa rantautumista.  
Kurssilla oli myös ensiapukoulutusta ja sammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä. 
Joukkueessa oli 29 reipasta naista ja kotiin viemisiksi saimme taas roppakaupalla uutta 
tietoa ja taitoa. (Kirsti) 

 
Informaatiovaikuttaminen MPK:n kurssi Dragsvikissä 
Kolmen päivän mittainen tehokurssi siitä miten erilaisella informaatiolla pyritään 
vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin, käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Joskus 
tavoitteena jopa hämmentää, herättää epäluuloja ja epäluottamusta.  
Kurssilla käytiin myös ”sotaharjoitus” jossa 2 valtiota lehdistöineen ja trollieneen yritti 

vaikuttaa mielipiteiseen 
kertomalla samasta asiasta 
eritavoilla. Mielenkiintoinen ja 
ajatuksia herättävä kurssi, 
josta päällimmäisenä jäi 
mieleen: Älä usko kaikkea 
mitä luet. Käytä harkintaa, 
kun jaat juttuja eteenpäin. 
(Heli)  



Tutustumis-/ostosilta Halosella ke 16.5.2018 
Paikalla oli pukeutumisneuvojia 
auttamassa osallistujia ja 
tilaisuudessa saatiin myös 
opastusta huivien sidontaan. Illan 
aikana normaalihintaisista 
tuotteista saatiin -20% alennus. 
Vaatteita esiteltiin kiinnostavasti 
muotinäytöksessä, jossa mallit 
olivat omia jäseniämme. 
Niinpä Haloselta löytyikin vaatteita 
ja jalkineita niin naisille, miehille, 
nuorille kuin lapsillekin. Ja varsin 
moni osallistujista lähtikin tapahtumasta ”pehmeän paketin” kanssa tyytyväisenä kotiin. 

(Heli) 
 
Koululaisille metsänistutusta opastamassa ti 22.5.2018 
Tuottajien, maamiesseuran ja maaseutunaisten toimesta koululaiset pääsivät istuttamaan 
taimia metsään. Samalla Taipalsaaren koululaisille tarjottiin mahdollisuus luonnossa 
oppimiseen ja osallistavaan opetukseen teemalla ”taimesta metsäksi – puusta 
koulukirjoiksi ja vihkoiksi”. Kaikkiaan noin 120 oppilasta sekä heidän opettajansa 
osallistuivat tähän tapahtumaan.  
Koululaiset olivat todella innokkaita istuttamaan. Yhdessä opastajan kanssa haettiin 
maastosta sopivaa istutuskohtaa. Istutus tehtiin parina, toinen polkaisi pottiputken maahan 
ja toinen tiputti taimen. Kilvan sitten tuettiin taimi kasvuun. Keksipä yksi luokka antaa 
taimille nimetkin. Urakan päätteeksi jokainen sai vielä taimen kotiin vietäväksi. Päivä oli 
lämmin ja aurinkoinen, jokaiselle jäi varmaan mukavia muistoja tapahtumasta. Ehkä joku 
käy muutaman vuoden päästä katsomassa ”nimikkoaan”. (Marja-Liisa) 

 
Vierailu Kurenniemessä ke 23.5.2018 
Kirjailija Marjatta Kurenniemen syntymästä on kulunut 
100 vuotta. Maaseutunaiset järjestivät 
iltaretkenä vierailun kirjailija Marjatta Kureniemen 
kotipaikkaan. Retkellä tutustuttiin kirjailijan sukutilaan, 
jossa kaikki on säilytetty ennallaan sellaisena kuin 
sukutila oli Marjatta Kurenniemen eläessä. Vierailijoita 
opastivat tilalla Marjatta Kurenniemen lapset Mikko ja 
Marja. Vierailu kiinnosti ja niinpä väkeä oli 
ennätyksellisesti mukana; peräti 36 osallistujaa. (Heli) 



Kosteikkopyöräily Suoniityn kosteikolle ja Haikkaanlahdelle la 9.6.2018 

Reipas joukko polkaisi pyörät liikkeelle Röytystä kohti Haikkaanlahtea, josta edettiin 
Vitsain tietä Ryngänkallion tielle. Ryngänkallion alta löytyi Suoniityn kosteikko ja lintutorni. 
Paikalla oli pyöräilijöiden lisäksi kylän väkeä sekä kosteikon ja tornin rakentajia. Puhein ja 
lauluin vihittiin sekä kosteikko että torni käyttöön. Palan painikkeeksi nautittiin pullakahvit. 
Hieno paikka, kannattaa mennä tutustumaan. Kosteikolta jatkettiin Haikkaanlahdelle 
poiketen Vanhapellon kosteikolla, jota Marko Suutari esitteli. Haikkaanlahdella ihailtiin 
ylämaan nautoja. Innokkaimmat saunoivat Markon laivalaiturille tuomassa 
mobiilisaunassa. Kaikkia suosi arpaonni nuorisoseuran arpajaisissa. Pyörälenkin pituus oli 
16 kilometriä, mutta sopivasti pysähdellen ja kauniista maisemista nauttien, se ei 
rasittanut. (Marja-Liisa) 

 
 

Maaseudunperinnepäivä su 1.7.2018 
Lähes tuhannen hengen voimin vietimme 
maaseudunperinnepäivää Röytyssä. 
Alkutervehdysten jälkeen jaettiin 
huomionosoituksia ”100 kosteikon Pien-
Saimaa”- hankkeessa kunnostautuneille. 
Ohjelmassa oli myös elävää musiikkia ja 
laulua, tästä huolehtivat paikalla olleet 
”kipparit” ja kutsuvieraat Savitaipaleen Taneli 
ja Charlotta. Vanhan ajan keittiö ja 
patalappunäyttely, maidon separointinäytös 
sekä hevosajoneuvo- ja 
traktorityökonemuseon kokoelmat antoivat 
mahdollisuuden tutustua maaseudun 
perinteisiin.  
Tarjolla oli myös Innalanmäen tilan ylämaan 
karjan lihasta valmistettua suussa sulavaa 
lihasoppaa. Tarjoilusta vastasivat Jänkäsalon 
WPK:n kulinaristit yhdessä maaseutuseurojen 
edustajien kanssa. Soppa syötiin Röytyn pihaton yhteisessä pöydässä 200 hengen voimin. 
Oli hyvää ja maistuvaa.  
Myös lapsille oli omaa ohjelmaa. Jänkäsalon WPK:n tytöt olivat järjestäneet 
”kepparikisan”, joka kiinnosti lapsia samoin kuin Tervamäen tallin paikalle tuoma poni. 
Ehkä suurimman suosion niin lasten kuin varttuneenpienkin osalta sai Tohtori-Taikuri Ilkka 
Vertasen taikuriesitys ”Tyylikästä taikuutta Jänkäsalosta”  
Taipalsaaren uuden kipparin julkistaminen päivän päätteeksi oli myös päivän 
kohokohtia. Uusi kippari kaudelle 2018—2019 on Raili Leino (Heli) 
 



Rehulan kesätorin kahvitus la 8.7.2018 
Rehulan kesätori on mukava 
paikka tavata tuttuja ja myös 
kesäasukkaita. Kuten ennenkin 
myös tällä kertaa tarjolla oli 
kahvia, leivonnaisia. Myös arpoja 
on kaupan hyvine palkintoineen. 
Väkeä kesätorilla on aina ollut 
kiitettävästi ja väki on viihtynyt. 
Niin myös tällä kertaa. 
Kahvittelun 
ohella järjestetyt arpajaiset saivat 
myös suosiota ja moni 
poistuikin tyytyväisenä paikalta arpajaispalkinto mukanaan. Arpajaisista saadut tuotot 
käytetään yhdistyksessä edelleen toiminnan kehittämiseen jäsenistölle. Kiitos kaikille 
ahkerille leipojille ja talkoolaisille (Heli) 
  
 
Kesäteatteriretki Imatralle ke 18.7.2018 

MTK Taipalsaari ry järjesti 
jäsenilleen kesäteatteriretken. Ja 
kuten ennenkin, tuottajat kutsuivat 
myös mukaan Taipalsaaren 
maaseutunaisten ja maamiesseuran 
jäsenet perheineen tälle retkelle. 
Osallistujille tarjottiin ilmainen 
kuljetus sekä väliajalla 
kahvit&mehu. Pääsylippu oli 
omakustanteinen. Kiitos 
maaseutunaisten puolesta tuottajille 
tästä mukavasta 
kesäteatterimatkasta. 

”Haluatko mökkiläiseksi” komediassa aivan tavallinen pariskunta voitti Haluatko 
mökkiläiseksi - visailusta pääpalkinnon, suomalaisen kesämökin ja idyllin Saimaalta. 
Saadakseen mökin omakseen, heidän oli pystyttävä viettämään koko kesä mökillä, ja 
tietokilpailun tekijät järjestivät tietysti arvaamattomia kapuloita rattaisiin. 
Vauhdikasta menoa riitti koko esityksen ajan ja näytelmällä oli onnellinen loppu. 
Pariskunta sai kesämökin omakseen. 
Erityistä näytöksessä oli myös se, että se vedettiin ammattitaidolla läpi 4 näyttelijän voimin, 
vaikka roolihahmoja oli näytelmässä kymmenkunta, jos ei enemmänkin. Ja nähtiinhän 
näytelmässä myös rooleina arvovieraitakin kuten Sauli ja Paavo. 
Vauhdikasta menoa siivittivät tutut kesäiset melodiat. (Eero) 
 
Pellonpiennarpäivä 25.7.2018 
Vilja-, nurmi- ja palkokasvien kasvutilanteeseen tutustuttiin Marko Suutarin 
maatilalla, jossa kuultiin kasvustojen ääressä asiantuntijoiden (Samuli Seppänen/Soilfoof 
Oy ja Eino Heinola/ProAgria) kertomana ajankohtaiset neuvot ja kommentit kesän 
kasvutilanteesta. Samalla saatiin myös ajankohtaisia neuvoja tarvittavista viljelytoimista 
loppukesälle kuin myös kuultiin kierrätysravinteiden käytöstä ja keinoista maan rakenteen 
parantamiseksi. 



Hyvin 
hoidettuihin 
kotipuutarhoi
hin 
tutustuttiin M
arkon 
maatilaa 
lähellä 
olevissa Suo
ma ja Mikko 
Suutarin 
kotipuutarha

ssa. Kotipuutarhoissa kukkaloisto ja puutarhakasvit olivat rehevimmillään. Riitta ja Veijo 
Rikkosen kotipuutarhassa oli mm. yli 100 eri kukka – ja kasvilajia nähtävillä ja 
perennojakin yli 50. 
Tilaisuuteen osallistuville oli pellonpiennarkierroksi aluksi myös tarjolla ilmainen kahvi- ja 
pullatarjoilu. Väkeä osallistui ennätysmäärä tällä kertaa tapahtumaan- peräti 60 
osallistujaa. Mukavaa oli myös huomata, että tapahtumaan osallistui paljon 
”kesätaipalsaarelaisia”. 
Iso kiitos Marko Suutarille, Suoma ja Mikko Suutarille sekä Riitta ja Veijo Rikkoselle, kun 
saimme vierailla maatilalla ja kotipuutarhoissa. (Eero) 
 
Kuninkuusravit 28-29.7.2018 Röytyssä 
Röytyn kotiseututalon pihapiirissä pidettiin pihattopiknik & kuninkuusravitapahtuma. 
Mukavan piknik tunnelman ohessa päästiin seuraamaan ”livenä” Rovaniemellä samaan 
aikaan pidettyjä kuninkuusraveja. Taipalsaaren ylpeys Saaga S tavoitteli Rovaniemellä jo 
4 perättäistä ravikuningatartitteliä. Röytyn kotiseututalon pihattoon oli tehty 
”ulkoilmaravikatsomo”. Tapahtuma sai väen liikkeelle ja kahtena päivänä tapahtumaan 
osallistui paljon väkeä. Lauantaina kuningatarkilpailun 1. osalähtöä saapui seuraamaan 
noin 100 katsojaa ja Saaga S:n saavuttama 2 sija ensimmäisessä osakilpailussa loi kovat 
odotukset seuraavalle päivälle. Niinpä sunnuntaina väkeä saapuikin sitten peräti 150 
katsojaa paikalle seuraamaan kuningatarkilpailun 2. osalähtöä. Tunnelma oli ihan 
”katossa”, vaikkakaan Saaga S ei tällä kertaa sijoittunutkaan toisen ravipäivän 
osakilpailuissa. Saaga S:lle ja sen omistajalle/valmentajalle Ilkka Pyysalolle sekä 
ohjastajalle Matti Nisoselle ja muille Saaga S:n taustatahoille annettiin raikuvat 
aplodit.  Oman kunnan ylpeys Saaga S toi hienot puitteet Rovaniemen kuninkuusravien 
live-seurannalle Röytyssä. Ilmakin suosi tapahtumaa ja niinpä myös piknik-henkeen eväät 
ja juomat maistuivat ravien seuraamisen ohella. 
Kannatti tulla mukaan ja jännittää ja elää kuningatarlähdöt porukalla Röytyn pihaton pitkän 
pöydän ääressä. (Eero) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kahvitusviikko Röytyssä ma-su 20-26.8.2018 
Maaseutunaiset ja 
maamiesseura lähtivät 
ensimmäistä kertaa mukaan 
yhdistysten pitämään 
Röytyn kotiseututalon 
kahvilatoimintaan. 
Yhdistysten kahvitusviikko 
oli kesän 2018 viimeinen. 
Kun oltiin elokuun lopulla, 
päätettiin houkutella väkeä 
paikalle päivittäin vaihtuvalla 
ohjelmalla. Kahvittelijoita 
kävi tosi mukavasti, 
kaikkiaan 417 asiakasta. 
Vaikka kävijämäärä yllätti, 
olivat vuorossa olleet kahvittajat varanneet riittävästi tarjottavaa, ja kaikille riitti herkkuja. 
Vaikka keittiön puolella oli toisinaan kiirettä, oli se paljon mukavampaa kuin istua 
odottamassa kävijöitä. Toisinaan ehti myös tuvan puolelle ottamaan osaa keskusteluihin. 
Tuvan pöydän ääressä vaihdettiin vilkkaasti mielipiteitä viikon aikana. Kamarissa pyörinyt 
Kaunis Veera elokuva keräsi innokkaan katsojajoukon. Viikko oli melkoinen 
voimainponnistus, mukana oli yli 20 leipojaa ja kahvittajaa ja talkootunteja kertyi reilut 200. 
(Marja-Liisa)  

 

Puutarhavierailu Jokelan Pajun tilalle ti 28.8.2018 
Lappeenrannan maaseutunaiset kutsuivat myös ympäristön 
maaseutunaisia mukaansa tutustumaan Jokelan Pajun tilaan. Yrittäjä 
Kirsi Uronen kertoi pajun viljelystä ja tilan toiminnasta. Pajutila on 
perustettu 2005, jolloin ensimmäiset pajut istutettiin, siitä lähtien 
pajujen viljelypinta-alaa on pikku hiljaa lisätty.  
Hän myös opasti meitä pajutöiden teossa. Pihalle ja ympäristöön oli 
tehty paljon erilaisia pajutöitä.  
Pihalla oli myös betonista tehtyjä koristeitä ja siellä kuljeskeli 
lampaita, kaneja, kissoja, kanoja, kukko ja koira. (Heli) 

 

 
Längelmäen maa- ja kotitalousnaiset Röytyssä lounaalla pe 7.9.2018 

Maija Saikko oli järjestänyt Längelmäen 
maa- ja kotitalousnaisten vierailun 
Röyttyyn. Hän myös kantoi päävastuun 
ruokailun järjestämisestä. Hänen lisäkseen 
meitä oli muutama muu mukana 
järjestelyissä: kattamassa ja 
koristelemassa pöytiä, salaatteja 
valmistamassa, tarjoilemassa, 
siivoamassa… Röytyn pitkät pöydät 
toivottivat vieraat tervetulleiksi. Kun pahin 

nälkä oli taitettu maukkaalla keitolla, täytti kodikas puheensorina tuvan. Ruokailun jälkeen 
vierailla oli hetki aikaa kierrellä Röytyssä ja kuunnella tietoisku Taipalsaaren kunnasta ja 
maaseutuseurojen toiminnasta.  (Marja-Liisa) 

 

 



AgrOlympilaiset Konstun montussa la 8.9.2018 
Konstun montussa alkoi hyörinä ennen 
kahdeksaa aamulla: paikalle kurvasi 
autoa, traktoria, leikkuupuimuria. 
Toimintapisteitä laitettiin kuntoon. 
Yhdeksän jälkeen urheilukentän 
puolelta kajahti Marja Tyysterin 
vetämänä maammelaulu. Pian sen 
jälkeen koululuokkia riensi opettajien 
johdolla kisailemaan: Ratsastettiin 
keppareilla, lypsettiin lehmää, vedettiin 
oikeaa traktoria, pussijuostiin, heitettiin 
saapasta, seivästettiin heiniä, ajettiin 
polkutraktoria, päästiin oikean traktorin 
ja puimurin ohjaimiin, kuljetettiin 
kananmunia, tunnistettiin viljoja, 
maalattiin maalaismaisemaa ja tehtiin 
uusia lauluja. Ensi vuodeksi keksittiin 
158 r-kirjaimella alkavaa vasikannimeä. 
Kaikilla oli mukavaa: lapsilla, lasten 
pienemmillä sisaruksilla ja vanhemmilla 
sekä talkoolaisilla. Koulut arvostivat 
päivää tarjoamalla parikymmenpäiselle 
talkoojoukolle kakkukahvit. (Marja-Liisa) 

 

Nasta ”Niksula 2018” 7-9.9.2018 Niinisalo 

Toiminta äkillisessä vaaratilanteessa MPK:n kurssi 
Kurssi rakentui luennoista ja harjoituksista. Kurssilla opetettiin 
hätäensiapua, jossa harjoiteltiin elvytystä, tajuttoman 
kylkiasentoon laittamista sekä suuren verenvuodon 
tyrehdyttämistä. Kurssilla harjoiteltiin yksinkertaisia 
suojautumiskeinoja mm. irtaantumistekniikoita. Erilaisia 
harjoitteita tulisi toistaa tuhansia kertoja. Näin ne jäävät 
selkärankaan ja uhkaavissa tilanteissa pystyy toimimaan 
vaistomaisesti harjoiteltujen ohjeiden mukaan. Koulutuksessa 
harjoitetut tekniikat ja niiden tiedostaminen ja harjoittaminen 
auttavat mahdollisessa uhkatilanteessa, jossa tulee muistaa, 

että voima ei ole pääasia. Kouluttajat korostivat, että uhkatilanteessa kehon kielellä (55 
%), äänenpainolla (37 %) ja sanoilla (8 %) on merkitystä. Lisäksi kurssin ohjelmassa oli 
muun muassa suojelupoliisin luento siitä, miten toimia ääritilanteessa sekä miten liikkua 
turvallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Kurssilaisille tutuiksi tulivat seuraavat termit: 
auttamisen kiima, putkinäkö, lähärigeeni ja uhrista luopuminen. (Heli) 

 

Sadonkorjuu kirkkopyhä su 26.9.2018 
Sadonkorjuu- ja sydänsunnuntain vietto aloitettiin jumalanpalveluksella Taipalsaaren 
kirkossa. Maaseutuseurat olivat koristelleet kirkon sadonkorjuu teemalla ja he myös 
avustivat jumalanpalveluksen suorituksessa. Jumalanpalveluksen jälkeen 
seurakuntatalolla vietettiin sydänyhdistyksen 30-vuotisjuhlaa. Juhlan aluksi tarjolla oli kala- 
ja kanakeittoa, josta kerättiin vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi. 
Täytekakkukahvien tarjoilusta huolehtivat maaseutunaiset. 

 

 



Maakuntapäivä la 6.10.2018 
Etelä-Karjalan maakuntakokous pidettiin Maakuntapäivän yhteydessä Parikkalassa Kirjolan 
koululla. Päivän aluksi reippailimme ”loikkaa liikkeelle” teemalla rantaraitilla. Maukkaan lounaan 
jälkeen pidimme varsinaisen kokouksen. Maakuntapäivillä tehdyt henkilö valinnat:   
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten edustajisto 2019: Reetta Seppänen (Joutsen), Johanna  
Kahra (Taipalsaari), Helena Lensu-Saukkonen (Simpele) ja Tiia Limatius (Savitaipale) ja varat 
Tarja Husu-Tuuliainen (Lemi), Marjut Juntto (Luumäki), Heli Mustola (Lappeenranta), Soile 
Harmainen (Parikkala) ja Arja Raskila (Lappeenranta) 
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten hallitutus: Heli Sahlman (Taipalsaari) ja vara Päivi Kaipia- 
Hyväri (Lemi) 

 
Thai-ruokakurssi la 13.10.2018 
Pitopalvelu Sam Phi Nongin henkilökunnan opastuksella valmistimme maistuvan 
thaimaalaisen ateriakokonaisuuden sekä 
pääsimme tutustumaan thaimaalaisen 
ruokakulttuurin ja ruoanvalmistuksen saloihin. 
Kurssin opettajina toimivat Jani ja Sudarat 
Kettunen. Heidän johdollaan valmistettiin ensin 
yhdessä kevätkääryleitä. Sitten jakaannuttiin 
ryhmiin ja valmistettiin Tom Yam 
kanakeittoa, porsasta hapanimeläkastikkeessa ja 
lohta vihreässä curryssa. Jälkiruuaksi makeaa 
riisiä, mangoa ja kookosmaitokastiketta. Lisäksi 
keitettiin thaimaalaista jasmiiniriisiä.  
Lopuksi sitten nautittiin tämä yhdessä laitettu Thai 
ruokakokonaisuus yhteisen pöydän ääressä. (Eero) 
 
Pipareita paistamassa palvelukoti Taipaleessa ma 19.11.2018 
Taipaleen palvelukodista soitettiin ja tiedusteltiin, ehtisivätkö maaseutunaiset leipomaan 
asukkaiden kanssa pipareita. Ryhmä eläkeläisiä tuumasi, että eiköhän pistäydytä hyvissä 
ajoin ennen joulua. Kun neljän ”tontun” ryhmä tuli paikalle, oli ruokailu vielä käynnissä. Kun 
vähän odoteltiin, löytyi pöydistä tilaa. Piankos oli taikinat kaulittu. Mukana oli monenlaista 
piparimuottia, joten asukkailla taisi olla vaikeuksia päättää, minkälaisen piparin tekisi. 

Taisipa piparitaikinaa eksyä jonkun 
asukkaan suuhunkin. Emännän 
paistaessa pipareita, saivat ”tontut” 
suun makeaksi kahvipöydässä. 
Osa pipareista koristeltiin vielä 
”tonttujen” toimesta, ja sitten 
päästiin maistelemaan omatekoisia 
pipareita kahvin kanssa. Päätteeksi 
laulettiin ja leikittiin yhdessä 
joululaulu ”No onkos tullut kesä”. 
(Marja-Liisa) 

 
Varsinainen kokous to 22.11.2018 
13 osallistujan voimin käytiin varsinainen kokous läpi Leinon 
Railin johtaessa puhetta. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 
(15eur) ja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin 
kaudelle 2019-2020 uudelleen Aija Hongisto ja Airi Kauppinen. 
Uutena varajäsenenä aloittaa Kirsti Paronen.  
Kokouksen jälkeen syötiin puuroa ja juotiin kahvit, jonka jälkeen 
oli vuorossa kokous esitelmä. Esitelmän piti FT Kristiina 



Korjonen-Kuusipuro. Aiheena oli ”Taipalsaaren historiahanke: elämää Saimaan rannoilla 
esihistoriasta nykypäivään”. Hän valotti myös tutkimustyötä, jota kirjaa varten oli tehty. 
Hankkeessa on myös neljä muuta kirjoittajaa ja hanketta valvoo historiatoimikunta, johon 
kuuluu Taipalsaaren kunnan ja seurakunnan edustajia. 
 
Edustajiston kokous la 24.11.2018 

Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen edustajiston 
kokous pidettiin Luumäellä monitoimitalo Toukolassa. Ennen varsinaista 
kokousta nautittiin Luumäen maaseutunaisten valmistaman maistuva 
lounas.  
Kokouksen aluksi Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkonen piti 
puheenvuoron kertoen Luumäen kunnan asioista. Kokouksessa 
julkistettiin ja palkittiin Etelä-Karjalan vuoden "maa- ja kotitalousmies" 
Eero Juntunen. Heli Sahlman valittiin Etelä-Suomen maa-
kotitalousnaisten piirikeskuksen hallituksen jäseneksi vv. 2019-2020.  
(Heli) 

 
 
Itsenäisyyspäivänkahvitus 6.12.2018 
Täytekakut ja pasteijat odottivat kirkosta 
saapuvia itsenäisyyspäivänjuhlijoita 
seurakuntatalolla. Kahvittelun jälkeen oli 
vuorossa puheita, ansiomerkkien jakoa ja 
musiikkia.  
Juhlapuheen piti Taipalsaaren 
sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Risto 
Paronen (Heli) 
 
 
 
Reinikkalan tonttumaa - joulutapahtuma 11.12.2018 

Reinikkalan tonttumaan tunnelmallinen 
joulupolku aidoilla elävillä tulilla 
valaistuna ojasi väen tapahtumapaikalle 
tonttumetsään. Tällä kertaa väkeä tulikin 
runsaasti paikalla; peräti satakunta 
henkeä. Tapahtuman ohjelmassa kuultiin 
jouluiset tervehdykset kylän väeltä, 
seurakunnalta ja maaseutuseuroilta. 
Mukavaa yhdessäoloa, joulun muistelua 
ennen vanhaan ja nyt, sekä joulun lauluja 
kuului ohjelmaan. Illan kohokohtana oli 
Kilkkilän miesten esittämänä perinteinen 
”Reinikkalan Tonttumaan Tiernapojat". 

Lasten suosikki oli puolestaan joulupukin ja muorin vierailu. Lapset ja vähän 
vanhemmatkin saivat esittää toiveitaan pukille jouluun liittyen. Tarjolla oli myös mehua ja 
joulupipareista nautittavaksi. (Eero)  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009506285065&__tn__=K-R&eid=ARDOlSbwtlbVVI_x9Cv2T-N2BcGThAob0gW_n-pilcEGKx3lkBHSktNxum5mQn1xr7jCHCl0LPMspPMQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrDASoBQgklQdteEToyAMFOT8quSnYpz-E0yAVQ4GoLqbOHkOr07tc36u_83mbsmBDu5Jt67YckA0wjefVvbqq7kHUP3Ezs280VjzH_U49_tWPno3OZ-ZAZEepq-r4cnzOPGSHIlpYlsCDZ-8KluX9y7iY9C0lJSc9GeAqZ70IgJ6GzYs-1sdjxgjwHtUJNjKhpbuyg6pK58DzXf10SKV4IxN2T7-Vwrlv_qsAqYY8faqJeaAt3GI5umhup8IGpd05wY6fHZZLT1VyP6SI9bJcq2NJL6L-M30zEm1LtIwEzdaOEcreLPQh30mMzrhsZx4o1y8dSSDzZbeLuDridjZZotJA

