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Toimintaa vuonna 2019 

 
Vuoden aloitus rentoutuen Äänimaljojen avulla 12.01 

Lauantaina nautittiin vuoden 2019 alkajaisiksi maaseutunaisten järjestämästä 

äänimaljarentoutuksesta seurantalo Väinölässä. 

Lämpimiin rentoihin vaatteisiin ja villasukkiin 

pukeutuneina meitä osallistujia olikin paikalla 

kiitettävän runsaasti; lähemmäs parikymmentä 

energistä naista. Tapahtuma oli mukava ja 

onnistunut. Voi suositella! Tapahtuman jälkeen 

rentoutuneet osallistujat lähtivät jatkamaan mielet 

virkeänä ja kropat rentoutuneena.  

 
 
Teatteri, Lemi 02.02 

Taipalsaaren maaseutuseurojen (maaseutunaiset, 

maamiesseura ja tuottajat) yhteiselle 

teatteriretkelle Lemille katsomaan Lemin Nuorisoseuran 

näyttelijöiden esittämää Shakespearen MYRSKY osallistui peräti 

40 henkeä. Teatterimatkalle lähteneille jäsenille tarjottiin 

ilmaiseksi edestakainen bussimatka (Taipalsaari-Lemi) sekä 

näytelmän väliajalla pullakahvit. Lippu oli omakustanteinen (15 

euroa/hlö). Väki viihtyi teatterimatkalla. 

Ihailla pitää Lemin nuorisoseuran näyttelijöitä, jotka olivat, 

ottanee tällä kertaa haasteekseen esittää Shakespearen kirjoittaman Myrsky näytelmä. 

Kaikin puolin onnistunut ja nautinnollinen esitys. 
 
Ostosmatka Outlet-kylään Zsar Vaalimaa 23.03 

ZSAR Outlet Village on ensimmäinen aito outlet-

kauppakeskus Suomessa ja sijaitsee Vaalimalla 

Virolahdella. Ystävänpäivä kampanjana sai 

kaverinkin mukaan jäsenhinnalla. Lauantai 

aamusta bussilastillinen taipalsaarelaisia lähti 

matkaan kohteena Outlet-kylä Zsar Vaalimaalla. 

Perillä meitä odotti opas, joka kertoi Outlet-kylästä 

ja mitä/millaisia kauppoja ja ravintoloita heiltä 

löytyy. Sitten suuntasimme pieninä ryhminä 

ostoksille. Aikamme kierreltyämme kävimme myös syömässä. Paluumatkalla bussissa 

sitten vertailtiin millaisia ostoksia tuli tehtyä. 

http://www.maaseutuseurat.fi/


Laskiaistapahtuma 03.03 

Laskiaisriehassa 

viihdyttiin suurella 

joukolla Haikkaanlahden 

metsästysmajalla.  

Ohjelmassa 

mäenlaskua mahtavan 

pitkästä ja turvallisesta 

laskiaismäestä. 

Mäenlaskukilpailuun 

osallistuville oli tehty 

oma erillinen kilpamäki, mihin oli merkitty laskettava rata. Aikaisemmasta poiketen ei ollut 

ainoastaan suoraan laskettava pituuskilpailu, vaan piti kestää merkityllä radalla. Kuvassa 

innokkaita kilpailijoita jonottamassa vuoroaan. 

Mikäs on jonottaessa, kun aurinko paistaa täydellä terällä, ei tuuli haittaa ja lämmin on 

ilma, sekä tunnelma. Tästä iloisesta tapahtumasta oli nauttimassa kaikkiaan 650-700 

henkilöä. 
 
 
Ulkoilutapahtuma Myllymäessä 09.03 

Maaliskuun toisen viikonloppu lauantaina 

ulkoiltiin, hiihdettiin ja lasketeltiin jo perinteisen 

talvivirkistyspäivän merkeissä Myllymäessä 

Joutsenossa. Tällä kertaa tapahtuman 

väkimäärää varmaankin hieman rajoitti, aamulla 

ollut lumisateinen ja tuulinen keli. Silti 

tapahtumassa oli tosi mukava henki ja meininki 

niin mäessä kuin mäen allakin taukotuvalla ja 

sen viereisellä kentällä. Winter fun sitä se oli 

sanan parhaimmassa merkityksessä. Sää 

selkeni iltapäivän puolella ja väkeä alkoi olla ihan runsaasti. Iso kiitos MTK Kaakkois-

Suomen nuorille tuottajille mahdollisuudesta osallistua tähän hyvin järjestettyyn ulkoilu- ja 

laskettelutapahtumaan! 

 
Nasta ”Revontuli 2019” 23-31.03 

"Kauas on pitkä matka" tuli 

muutaman kerran mieleen, 

kun matkustin junalla 

Lappeenrannasta kohti 

Rovaniemeä. Perjantai 

aamusta suuntasin kohti 

Someroharjun varuskuntaa ja 

Nasta Revontuli 2019 

harjoitusta. Ilmoittautumisen,  



varusteiden haun ja majoittautumisen jälkeen kerkesin tutustua myös sotilaskotiin ennen 

kuin kurssimme virallinen osuus alkoi.  

Tällä kertaa olin "Johtamisen peruskurssilla" Kurssilla keskityttiin ihmisten johtamiseen 

sekä viestintään ja vuorovaikutukseen johtamisen osana. Lisäksi harjoiteltiin erilaisia 

johtamistilanteita ja harjaannuttiin palautteen antamiseen. Sunnuntain palautepalaverissa 

tuli esille avoimen keskustelun merkitys vuorovaikutuksessa ja palautteen antaminen 

osana turvallisuuden tunteen edistämistä. Taas tuli uusia ystäviä, joiden kanssa jo 

suunnittelimme mille kurssille seuraavaksi  
 
 
Katiskan teko kurssi 24.02 

Katiskalangan kääntäjiä oli runsaasti paikalla tekemässä 

norppa turvallisia Saimaa-katiskoja. 

Luonnonsuojeluyhdistyksen opastajien hyvillä neuvoilla syntyi 

useita norpille turvallisia pyydyksiä. Kalaa katiskat pyytävät 

kyllä erittäin hyvin, mistä monella onkin jo hyviä kokemuksia. 

Jos osallistuja teki katiskan itselleen, kurssihinta oli 

25 euroa/katiska. 

Osanottaja voi myös tehdä talkoilla katiskan norpansuojeluun 

Saimaan luonnonsuojeluyhdistykselle. 

 
PrimaDonna Ostosilta 09.05 

Naisporukalla tutustumassa 

PrimaDonna vaate ja 

sisustusliikkeeseen. Täältä löytyy 

Peuran silkki, pellava ja viskoosi sekä 

Niccolein viskoosi sekä Muotitorpan 

tekstiilinahka ja Bypiaksen pellava 

asusteet 
 

 
Ruisteema tapahtuma Voipion pellolla koululaisille 23.05 

Taipalsaaren kirkonkylän koulun 4. ja 5. luokkalaiset kävivät katsastamassa "oman 

ruispeltonsa" kasvua Voipion pellolla Jauhialassa. Maaseutuseurojen toimesta koululaisille 

on järjestetty mahdollisuus seurata "ruisleivän tietä" kylvöstä sadonkorjuuseen 

"koululaisten oman nimikkoruispellon" myötä. Rukiin kylvöstä ja viljelytoimista ja 

sadonkorjuusta vastaa 

Marko Suutari. Koululaiset 

pääsevät seuraamaan rukiin 

kasvua kesällä ja 

sadonkorjuuta elokuun 

lopulla. 

Tästä koululaisten 

"nimikkoruispellon sadosta" 

koululaiset pääsevät syys-



lokakuussa leipomaan omat ruisleivät ohjatuissa "sämpyläsäpinöissa". Oli ilo seurata 

tänään yli 50 innokkaan oppilaan halua tutustua rukiin viljelyyn. 

 
Röytyn pihaton kattotalkoot 28.5-13.7 

Röytyn kotiseututalo ulkorakennuksineen on 

Taipalsaaren kunnan viehättävä vierailukohde. 

Paikat on pikkuhiljaa saatu kuntoon. Silmään 

on pistänyt vanhasta navetasta jäljellä ollut 

kivijalka, joka oli osin sortunut ja pohjalla 

rehotti nokkos- ja horsmakasvusto. Keväällä 

2017 maamiesseuran ja kotiseutuyhdistyksen 

väki oikoi kivet ja teki pohjalle haapalaudoista 

lattian. Kun paikalle tehtiin vielä komea 

haapapöytä, alettiin paikka kutsua 

PIHATOKSI. Vuoden 2018 aikana virisi ajatus pihaton kattamisesta. Touko - heinäkuussa 

2019 työ tehtiin talkoilla. Kiviseinien päälle kohosi kelohirsikehikko, joka katettiin 

haapalaudoilla. Kesäkuussa talkoita tehtiin lähes joka arkipäivä 10-15 miehen voimin. 

Maaseutunaiset muonittavat joukkoa päivittäin. Kaikkiaan talkootunteja kertyi yli 2 000 ja 

talkoisiin osallistui 48 henkilöä.  
 
Kosteikkopyöräily/Impinpäivän iltamat 08.06 

Impinpäivän kosteikkopyöräilyt ja iltamat Maamiesseuran 

kanssa oli tällä kertaa suunniteltu pidettäväksi Koivusen 

Jannen ja Hellevin riihellä Haikkaanlahdella, kosteikon 

kupeessa. Ilma oli helteinen ja kaunis. Tarjolla oli kahvia 

ja pullaa, grillimakkaraa ja mehua. Sekä tietysti arpajaiset, 

sekä musiikkia pistää jalalla koreasti. Muutama rohkea 

pari tanssahtelikin, vaikka kuuma oli jo valmiiksi. Illan 

edetessä tutustuttiin kosteikkoon ja saatiin nauttia myös 

oopperalaulusta kitaran säestyksellä, ihan livenä. Mukavaa yhdessäoloa ja illanviettoa. 
 
”Maaseudunperinnepäivä” 30.06 

Maaseudun perinnepäivää saatiin tänään viettää 

aurinkoisissa tunnelmissa Röytyn 

kotiseututalolla. Päivän aikana Röytyn 

pihapiirissä oli monen moista tapahtumaa ja 

esittelyä. Ja mikä tärkeintä, yli 500 henkeä 

vieraili maaseutupäivässä. Tämä on meille 

järjestäjille paras kiitos. Lemin Rasvanäpeille 

myös erikoiskiitos, kun saimme nauttia heidän 

"sota-aikaisella soppatykillä" valmistettua 

paikallisesta Innalanmäen tilan ylämaannaudasta 

tehtyä maukasta lihasoppaa. 

 
 



Rehulan kahvitus 07.07 

Rehulan kesätori on mukava 

paikka tavata tuttuja ja myös 

kesäasukkaita. Kuten ennenkin 

myös tällä kertaa tarjolla oli 

kahvia, leivonnaisia ja lettuja. 

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. 
 
Tuottajien kesäteatteri retki 24.07 

Kannatti lähteä Valkealan kesäteatteriin 

”Muistojen bulevardille”. 

Taipalsaaren maamiesseuran ja 

maaseutunaisten väki viihtyi MTK 

Taipalsaaren kesäteatterimatkalla. ISO 

KIITOS Taipalsaaren tuottajille, jotka 

tämän kesäteatterimatkan järjestivät ja 

myös meille ilmaisen kyydin ja 

väliaikakahvit tarjosivat. 

Valkealan Kesäteatterin tämän kesäinen 

näytelmä ”Muistojen bulevardi” oli tosi viihdyttävä esitys. Ehdottomasti kannattaa mennä 

katsomaan ja kokemaan huikean hyvä esitys.  
 
 
Pihaton avajaiset ja ”Kuninkuusravit” Röytyssä 03-04.08 

Röytyn Pihatto avattiin juhlavasti. 

Nauhan leikkaajina 

maakuntajohtaja Matti Viialainen, 

puheenjohtajat Asko Saikko ja 

Jarmo Koivunen sekä 

sivistysjohtaja Vesa Pakarinen 

sekä Taipalsaaren kippari Raili 

Leino. Kunniavieraana oli Saaga 

S. Avajaisyleisöä oli yli 150 

henkeä. Päivän aikana 

kahviteltiin ja katsottiin "Satu 

suomenhevosesta SaagaS” elokuvaa. Sen jälkeen seurattiin Lahden kuninkuusraveja 

Pihatto piknik tunnelmassa ja omia eväitä nauttien.  
 



Kotkaniemi ja Salpalinja Luumäellä 10.08 

Kotkaniemi on presidentti P.E. Svinhufvudin 

kotitila, jonka toimiin nyt museona. Sen 

ylläpidosta huolehtii tänä päivänä Kotkaniemi-

säätiö. P.E. Svinhufvudin kotitila on 

kunnostettu nyt museokäyttöön viimeisen 

päälle ja ennen kaikkea tilan yhteydessä oleva 

puutarha on aivan upea nähtävyys. 

Kotkaniemessä kierreltiin taloudenhoitaja Alman ja renki Einarin johdolla katsomassa taloa 

ja pihaa. Retkellä päästiin myös tutustumaan ohjatusti Salpalinjaan ja sen rakentamiseen 

liittyvään historiaan. 

 
 
Koululaisten ruismaan korjuu koululaisille 16.08 

Taipalsaaren 

kirkonkylän 4 ja 5 

luokkalaiset 

pääsivät 

perjantaina puolilta 

päivin ruispellon 

pientareelle 

seuraamaan rukiin 

puintia Jarmo 

Koivusen Kauko 

Vehmasvaaralta 

vuokraamalla pellolla. Lieko ollut koululaisten ansiota, että aurinko paistoi täydeltä terältä 

ja niinpä rukiin puintiin päästiin ihan oikeasti. Paitsi nykytekniikalla koululaisille kerrottiin 

myös rukiin korjuusta entisajan tyylillä. Taipalsaaren maaseutuseurojen (maamiesseura, 

tuottajat ja maaseutunaiset) ja Taipalsaaren koulujen yhteisenä teemana on ollut tänä 

vuonna seurata, havainnoida ja antaa käytännönläheistä opetusta taipalsaarelaisen rukiin 

tiestä pellolta koululaisten ruokapöytään. 

 
Röytyn kesäkahvila 19-25.08 
Maaseutunaiset ja maamiesseura kahvittivat Röytyn 
kesäkahvilassa kesän 2019 viimeisen aukioloviikon aikana. 
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.  
 
Valtakunnallinen ruisnäyttely 1kk 02-27.09 
Taipalsaarelle saatiin kuukauden ajaksi valtakunnallinen Sarka-museon toimesta 
valmisteltu ”Ruisleipänäyttely”. Näyttelyssä on lukuisin havaintotauluin kerrottu 
suomalaisen ruisleivän historiasta. 
Näyttely kiersi Taipalsaaren kouluilla ja kunnantalolla syyskuun aikana. 
 



 
Sämpyläsäpinät Kirkonkylän koululla 10.09 

Taipalsaaren kirkonkylän koululaisille 
ruissämpyläsäpinät oli tiistaina klo 
09.00-13.00 ja tapahtumaan osallistui 
1-2 luokan sekä 6 luokan oppilaat; 
yhteensä 59 oppilasta ja 
opettajat. Tapahtumassa oli tekemisen 
meininki, kun oppilaat leipoivat peräti 
lähes 300 ruissämpylää. Oppia saatiin 
niin ruistaikinan teosta kuin itse 
leipomisestakin. Ja mikä tärkeintä; 
jokainen pääsi leipomaan omat 
ruissämpylät.  

Ja se paras hetki oli sitten, kun jokainen pääsi maistamaan ja syömään itse leipomansa 
ruissämpylät. Ja myös ottamaan muutaman sämpylän mukaan kotiin viemiseksi.  Moni 
oppilaista totesikin, että näin hyvänmakuista ruissämpylää ei ennen ole saanutkaan; ja kun 
se vielä oli omakohtaisesti leivottua. 
 
Sämpyläsäpinät Saimaanharjun koululla 18.09 
Saimaanharjun koululla sämpyläsäpinät olivat 18.9. 
ja meitä oli Mari, Miira, Maija ja Marja-Liisa sekä 
Asko oppilaita ohjaamassa. Ykkösluokan oppilaat 
tulivat ensimmäisenä, heidän mukanaan tuli myös 
reippaita 8-luokkalaisia. Tytöt olivatkin tosi hyviä 
ohjaajia, myssyt olivat suit sait oppilaiden päässä ja 
essut päällä. Ohjeiden jälkeen päästiin taikinan 
tekoon, jonka jälkeen leivottiin sämpylöitä Marja-
Liisan jo kotona tekemästä taikinasta. Pian oli 
Askolla paistettavaa. Oppilailla oli kiire ruokailuun, niinpä sämpylät vietiin luokkaan 
maisteltaviksi. Pian ovella olivat kakkosluokkalaiset. Nyt tehtiin vain pienet taikinat, niin 
että taikinan teko tuli tutuksi. Ykkösluokkalaisten taikinat olivat kohonneet mukavasti ja 
pian niistä pyöritettiin monenlaisia sämpylöitä. Nyt oppilaat ehtivät maistella sämpylöitä, ja 
nehän maistuivat. Kiitokseksi oppilaat kajauttivat meille laulun Leipuri Hiivasta. 
 
Sadonkorjuu kirkkopyhä 22.09 
Perinteeksi muodostunut maaseutuväen 
sadonkorjuukirkkopyhä vietettiin sunnuntaina klo 
10.00 alkaen Taipalsaaren kirkossa. 
Maaseutuseurat (maamiesseura, tuottajat ja 
maaseutunaiset) koristelivat Taipalsaaren kirkon 
sadonkorjuuteemaan liittyen sekä avustivat 
Jumalanpalveluksen toteuttamisessa. 
Jumalanpalveluksen päätyttyä kirkkoväelle tarjottiin 
kirkkokahvien sijasta Taipalsaaren koululaisten 
ruispellon sadosta tehtyä uutispuuroa Röytyn 
pihatossa. Uutispuuroa nautittiin Röytyn pihaton 
pitkän pöydän ääressä. Lähemmäs 200 
syöjää kävi nauttimassa puuroa ja koko 70 litraa syötiin vajaassa kahdessa 
tunnissa. Tapahtumassa vapaaehtoisesti annetut puuromaksut lahjoitettiin 
lyhentämättömän Taipalsaaren kouluille käytettäväksi oppilaskuntien päättämiin kohteisiin. 
  



Sämpyläsäpinät Vehkataipaleen koululla 24.09 
Tänään oli koulujen viimeiset 
”ruissämpyläsäpinät”, ne pidettiin Vehkataipaleen 
koululla. Kaikki koulun n. 60 oppilasta pääsivät 
maaseutuseurojen ohjauksessa leipomaan 
koululaisten oman nimikkoruispellon sadosta 
valmistettuja ruissämpylöitä, sekä nauttimaan 
niistä leivontapäivän päätteeksi ja viemään myös 
niitä kotiin tuliaisina. Tapahtumassa syntyi n. 300 
maukasta ruissämpylää 
 

 
Maakuntapäivä 05.10 
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistä Maakuntapäivää vietettiin tänä vuonna Luumäen 
Kannuskoskella Tuhannen tarinan talossa. Kokousväen juodessa aamukahvia yrittäjä Nina 
Sydänmaalakka-Wallis kertoi tilasta ja millaisia mahdollisuuksia yrityksen tilat tarjoavat 
esim. kokousten, leirikoulujen yms pitoon. Keittolounaan jälkeen pidimme varsinaisen 
kokouksen ja päivän päätteeksi kiersimme lähimetsässä fysioterapia Kati Kiisken johdolla 
etsimässä Stressinhallinnan keinoja luonnosta. 
 
Kätevä&Tekavä messut Lahti 02.11 
Vaikka ilma oli harmaa ja sateinen, täytti iloinen 
puheensorina bussin, kun matkasimme kohti 
Lahden Messukeskusta. Messutiloista löytyi 
varmasti juuri sopivasti jokaiselle jotakin, näin 
joulun alla. Oli lankoja, ohjeita, nauhoja, kortteja, 
askartelutarvikkeita ja ennen kaikkea ideoita! 
Naapurihallissa oli lisäksi vielä 
hyvinvointimessut, jossa kehoa ja kasvoja 
huollettiin ja annettiin ohjeita. Mukaan sai 
sieltäkin ostaa tuotteita ja saivatpa myös 
halukkaat itselleen mm. ammattilaisen tekemänä 
pikameikinkin tai käsihoidon. Oli tilaa liikkua ja 
ravintoakin sai ongelmitta, sekä kohteen ollessa näinkin lähellä, oli päivä päätöksessä jo 
hyvissä ajoin ja messulaiset pääsivät iloisina jo ajoissa kotiin. 

 
 
Varsinainen kokous 21.11 

 Taipalsaaren Maaseutunaiset ry:n 
varsinainen kokous pidettiin klo 18.00 
alkaen 12 osallistujan voimin. 
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 
(15eur) ja erovuoroisten hallituksen 
jäsenten tilalle valittiin kaudelle 2020-
2022 Tuula Kairulahti ja Heli Sahlman. 
Uutena varajäsenenä aloittaa Ritva 
Rikkonen. Kokouksen jälkeen päästiin 
nauttimaan ohrapuurosta ja 

torttukahveista. Kokousesitelmän ”Hyvin hoidetut kasvavat metsät Taipalsaaren merkittävä 
hiilinielu nyt ja tulevaisuudessa” piti aluepäällikkö Tuomas Kähö Metsänhoitoyhdistys 
Etelä-Karjalasta. 
 



Kynttilän valmistus ”Karoliina Kynttilä” 25.11 
Juuri ennen joulua pääsimme Hongiston Markon kyydillä 
tutustumaan Karoliina kynttiläpajaan Lappeenrannan 
Yllikkälänkylään Riia Laitisen iloisella ja innostavalla 
opastuksella. Valmistimme palakynttilät maitopurkkeihin, 
jokainen sai valita omat yksilölliset värit ja tunnelman 
kynttiläänsä. 
Pajamyymälästä sai myös ostaa kotiin viemisiä, joululahjoja ja 
tuliaisia. 
 
Pikkujoulut, Sikajuhla 30.11 

Maukkaaksi palvattu sika ei kaun pöydällä pötkötellyt. 
Nautinnollista ruokailua höystettiin salaatilla, kera perunoiden. 
Tietenkin leipää levitteillä, juomana raikasta vettä, tai 
erinomaista kotikaljaa. Sami Rounelan taitavissa käsissä veitsi 
liikkui vilkkaasti, pilkkoen palvattua sikaa lautasille. Tämän 
maittavan ruokapöydän ympärillä pyöri 84 ruokailijaa, joten 
100 kiloinen sika meni aivan keposesti kokonaan. 
Maaseutuseurat yhdessä (maamiesseura, maaseutunaiset ja 
tuottajat) tarjosivat tapahtuman jäsenilleen ilmaiseksi. 
 
 

 
Reinikkalan tonttumaa 10.12 

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. 


