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Toimintaa vuonna 2020 

 
Ohjattu kuntosaliharjoittelu 11.01 
Auringonpaisteisena lauantaiaamuna tammikuun 
alussa parikymmentä naista kerääntyi kirkonkylän 
kuntosalille aloittamaan uutta vuosikymmentä kuntoillen 
ja kuntosalin laitteisiin tutustuen. Siihen meitä opasti 
Hyvinvointiluotsi Hanna Bohm. Hannan iloinen ja reipas 
vire ja ohjauksen selkeys sai naisiin virtaa ja intoa 
aloittaa uusi harrastus kuntosalin syövereissä. Iloinen 
puheensorina tahditti toista tuntia eri laitteiden 
testausta.  
 

Viinitasting 07.02 
Helmikuun alussa lumisateisessa illassa 
parikymmentä innokasta viinin maistelijaa 
saapui Kohtaamispaikka Luotoon. Taskilan 
Sari kertoi meille ensin viinin ja juuston 
historiasta. Makuaistin lisäksi myös 
näkeminen, kuuleminen ja jopa seura, 
mieliala ja tunnelma vaikuttavat miten eri 
asioita maistamme. Esimerkiksi 
nuhaisenahan mikään ruoka ei maistu 
miltään. Maistamme vain neljä eri makua 
(Makea, suolainen, hapan ja karvas, mutta 
aistimme yli 3000 erilaista hajua. 

Meillä oli neljä eri viiniä maisteltava ja tarjolla oli kolmea erilaista juustoa. Maistellessamme 
huomasimme miten sama viini ja sama juusto saivat erimaistelijoilla erilaisia mielikuvia. 
Kyllä sanonta ”Juusto saa viinin laulamaan” pitää paikkansa. Kiitos Sarille asiantuntevasta 
opastuksesta. 
 
Viipurin retki 22.02 
Lauantai aamuna lähti bussikyyti kohti Viipuria. Kun 
kaikki matkailijat oli saatu bussiin, niin ensimmäinen 
pysähdys oli tietysti Nuijamaalla rahanvaihto 
pisteessä. Siitä sitten Suomen ja Venäjän raja-asemien 
läpi. Ensikertalaisia ihmetytti, miten usein tuota passia 
piti näyttää tuolla Venäjän puolella. Viipurissa 
ensimmäiset kyytiläiset jäivät pois jo ennen pellava 
kauppaa, mutta suurin osa matkailijoista meni 
ostamaan erilaisia pellava tuotteita. Myös kauppahalli 
kuului ns. pakolliseen kierrokseen. Ostosten jälkeen oli 
vuorossa ruokailu ja matkailijat olivat jo jakaantunut 
pienempiin ryhmiin ja kävivät syömässä eripaikoissa.  
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Kotimatkalla pysähdyttiin vielä Karuselli-kaupassa. Venäjän rajalla jouduimme 
odottelemaan ja sattui vielä sähkökatkos samaan aikaan. Odottavan aika on pitkä mutta 
huumorin avulla selvisimme siitäkin.   
 
Laskiaisrieha 23.02 

Jo perinteeksi muodostunut 
Laskiaisrieha Haikkaanlahden 
metsästysmajalla vaati tänä vuonna 
enemmän työtä kuin aiemmin. Marko 
oli kaapinut lähipeltojensa lumet 
kasaan odottamaan H-hetkeä ennen 
laskiaispäivää. Lisää lumia oli haettu 
varoiksi Lappeenrannan Kisapuiston 
tekojäärajan lumikasoista. Komea 
liukumäki keskellä lumetonta peltoa 
lienee ollut monelle lapselle tänä 
talvena se ainoa mäki, jossa pääsi 
pulkkaansa testaamaan – ja samalla 
omia taitojaan mäenlaskukisassa! 

Lumettomasta talvesta huolimatta osallistujia tapahtumassa oli mukana arviolta n. 400 
henkeä. Jonoja osallistujista kertyi pulkkamäen lisäksi hevos- ja ponitalutukseen. 
Taipalsaaren paloauto kiinnosti niin lapsia kuin aikuisiakin. Rohkeimpia pikkulapsia 
nosteltiin myös kuskin penkille. Kaiken ulkoilun ohessa rokkatykin, makkara- ja lettugrillin 
sekä kahvilan antimet maistuivat. Eero arpatiimeineen onnistui myymään kaikki arvat. 
Olisittepa nähneet hämmentyneen ja ”onnellisen” BMW Z4-kauko-ohjattavan auton 
voittaneen vanhemman herrasmiehen ilmeen! (Tuula) 
 
Ulkoilupäivä Myllymäessä 09.03 
Tuima oli tuuli, mutta ei haitannut, laskettelu sujui 
sutjakkaasti. Oli myös koira-ajelua, 
kasvomaalausta, pulkkamäkikilpailu yms. 
Tarjoilutuvassa oli lämmin tunnelma. Makkarat, 
munkit maukkaat ja kahvi lämmitti mieltä ja kieltä. 
Puheen porina, hymyt ja naurut kertoi mukavasta 
yhdessä olosta. Suuri kiitos päivästä. (Miira) 
 
 
 
 

Teatteri Lemillä 14.03 Peruttu corona-viruksen takia 

Teatterimatka Tampereelle 18.04 Peruttu corona-viruksen takia 

Nasta ”Savotar 2020” 24-26.04 Peruttu corona-viruksen takia 

Metsänistutus yhteistyö koulujen kanssa xx.05 Peruttu corona-viruksen takia 

Impinpäivä 11.06 
Maaseutunaisten monivuotinen perinne on saanut alkunsa 1997 Impin ilta-ajoista ja sitä on 
jatkettu sen jälkeen vuosittain. Sen jälkeen Impin päivään on sisältynyt retkeilyä, 



reippailua, keppijumppaa ja 
sauvakävelyä, milloin missäkin 
Taipalsaaren kylässä. Tänä vuonna 
päätimme tutustua Sarviniemeen. 
Paikalle saavuttiin pääsääntöisesti 
autolla, mutta olipa muutama urhea 
lähtenyt liikkeelle myös polkupyörällä. 
Paikalle oli kerääntynyt reilu 
parikymmentä ”Impiä” ja ”Iiroa”. 
Alueen omistaa metsähallitus ja Etelä-
Karjalan virkistysaluesäätiö on sen 
vuokrannut 2017 ja sen jälkeen 
kunnostanut sitä. Säätiön edustajan Mari Matikaisen johdolla kiersimme aluetta ja hän 
kertoi siellä tehdyistä muutoksista; vanhaa on purettu ja uutta rakennettu. Tällä hetkellä 
sieltä löytyy nuotiopaikat, käymälät, uimakopit, grillauskatokset yms. Sarviniemestä on 
lautta yhteys Kyläniemeen ja Puumalaan. Kierroksen päätteeksi istuimme grillikatoksessa 
vaihtamassa kuulumisia ja söimme eväitä ja kuuntelimme haitarin soittoa.  
 

”Maaseudun perinnettä ja tätä päivää” -tapahtuma Röytyssä 28.6 
Röytyn pihapiiriin kurvaili vanhoja 
traktoreita jo ennen yhtätoista ja väkeä 
alkoi kerääntyä pihaton ympärille. 
Kahvinkeitin oli jo porissut, ja Pauli oli 
paistanut koeletut. Rauhallisesti 
ihmiset tekivät pihattoon lettujonon ja 
odottivat maltilla omaa lettuaan. Letun 
kyytipojaksi hilloa ja kahvia, eipä siihen 
muuta kaivattu. Jonotuksen lomassa 
Mari Matikainen kertoili Sarviniemen 
virkistysalueesta ja sen 
käyttömahdollisuuksista sekä 

pyöräilijöille avatusta ”Saimaan saaristoreitistä”. Väkeä oli paikalla mukavasti ja ajatusten 
vaihto pihamaalla oli vilkasta. Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa sai monelta evästystä. 
Innalanmäen myyntipöydästä löytyi mukavia tuotteita ostettavaksi. Askon ja Eeron arvio 
200 hengen väkimäärästä osui melko nappiin ja lettuja riitti kaikille haluaville. Tapahtuma 
järjestettiin melko nopealla aikataululla, hyvä niin, koska ihmiset olivat selvästi kaivanneet 
toisten ihmisten tapaamista ja mukavaa yhdessäoloa erilaisen kevään ja alkukesän 
jälkeen. (Marja-Liisa) 
 
Rehulan kesätori 4.7 
Sää suosi jälleen kerran Rehulan 
kesätorilla niin myyjiä kuin 
torivieraitakin. Torilla oli paljon myyjiä ja 
erilaisia tuotteita käsitöistä leivonnaisiin. 
Kahviosta oli ostettavissa pullaa, 
munkkeja, raparperipiirakkaa, 
omenakakkua kasvis- ja 
kinkkupiirakkaa. Ensimmäiset kahvin 
ostajat tulivat jo vähän ennen 
avausaikaa kyselemään joko myynti on 
aloitettu. Kahvia oli varattu 12 litraa, mutta nyt kävi niin että kesken kaiken piti lähteä 
keittämään lisää, kun termarit tyhjenivät. Kahvileivätkin myytiin kaikki. Oli mukava 



parituntinen myyntitiskin takana, kun ostajat jaksoivat jonottaa turvarajoja noudattaen eikä 
tullut yletöntä ryysistä   
 
Tuottajien kesäteatteri retki xx.07 Peruttu corona-viruksen takia 

Pihaton lettukestit xx.07 Peruttu corona-viruksen takia 

Kuninkuusravit Pihatossa 31.07-02.08 Peruttu corona-viruksen takia 

Röytyn kahvitusviikko xx.08 ei osallistuttu corona-viruksen takia 

Nasta Vinka 2020 Tikkakoski 28-30.8.2020 Peruttu corona-viruksen takia 
 
Sieniretki Jänkäsaloon 19.09 
Sieniretki Jänkäsaloon tapahtumassa 10 
maaseutunaista tutustui sienineuvoja Tuija 
Turusen johdolla sienimaailman saloihin. 
Aurinkoinen sää suosi meitä komeissa 
Jänkäsalon maisemissa, josta löytyi sienien 
lisäksi muitakin luonnonantimia. Kiitos Airille 
hyvistä tarjoiluista. Tuijan monista neuvoista 
tässä alla muutamia: 
* Puna- ja jättisipulit ovat hyviä sieniruokien 
kanssa 
* Myrkky ei siirry käsissä eli jos käsittelet ensin 
myrkyllistä sientä ja sen jälkeen syötävää 
sientä 
* Sieniä voi maistaa ( kun sienen tietysti ensin 
tunnistaa) eli ottaa suuhun ja sylkäistä pois 
* Sienikirjoissa kannattaa suosia uudempia 
painoksia sillä tutkimus menee sielläkin eteenpäin, uudempia kirjailijoita mm Lasse 
Kosonen, Jarkko Korhonen ja Mauri Lahti 
* Suomen sieniseuralle voi laittaa sieniä tunnistettavaksi mutta silloin sienet on kuvatta 
kasvupaikallaan joka suunnasta sekä halkaistuna 

 
Maamiesseura 120v juhla, historiikin julkaisu 27.9.2020 Siirretty vuodelle 2021 corona-
viruksen takia 
 
Kirjailijailta Tarja Sipiläinen 14.10  

 
Tarja Sipiläinen on paljasjalkainen eteläkarjalainen 
novellisti ja pienkustantamon perustajajäsen. Tarja luki 
lapsena ja nuorena paljon ja mietti "voisinko minäkin 
joskus kirjoittaa kirjan". Ensimmäisen novellinsa hän 
kirjoitti 2005 Jyväskylän yliopiston luovan kirjoittamisen 
kurssilla.Tähän mennessä häneltä on julkaistu yli 70 
novellia lehdissä ja antologioissa useilta eri kustantajilta. 
Hän on kirjoittanut muun muassa reaalifantasiaa, 
uuskummaa, dekkarinovelleja ja romantiikkaakin. 
Taustatyötä hän tekee paljon ennen kirjoittamisen 

aloittamista. Varsinkin kun kirjoittaa fantasiaa tai scifiä niin faktojen täytyy olla kunnossa  
 

 



Maakuntakokous 28.10 
Perinteinen Maakuntapäivä vaihtuikin tänä vuonna Teams kokoukseksi. Kokouksessa 
valittiin esitettäväksi Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten edustajiston kokoukselle  
hallitukseen Etelä-Karjalasta Heli Sahlman Taipalsaarelta ja varalle Päivi Kaipia-Hyväri 
Lemiltä. Kokouksessa tehtiin ehdotus Etelä-Karjalan vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi  
Ehdotusten pohjalta piirikeskuksen hallitus tekee päätöksen maakunnallisesta vuoden 
maa- ja kotitalousnaisesta. Naisten Valmiusliiton Kaakkois-Suomen alueneuvottelukunnan 
varsinaiseksi kokous edustajaksi valittiin Essi Simola Parikkalasta. 
 
Edunvalvontavaltuutus 4.11 
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen järjestämä 
edunvalvontavaltuuskoulutus tapahtui Teamsin välityksellä. Koulutuksen piti Antero 
Parkkonen ProTalous Oy:n toimitusjohtaja apunaan Marita Toiviainen, johtava yleinen 
edunvalvoja ja Kirsi Pesu, 2.yleinen edunvalvoja Digi- ja väestötietovirastosta 
Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen 
varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi 
heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Laatimalla edunvalvontavaltakirjan saat itse 
määrätä asioidesi hoidosta, kun et itse niistä enää pysty huolehtimaan. 
Edunvalvontavaltakirjalla voit määritellä, kuka asioitasi hoitaa, mitä asioita hän hoitaa ja 
miten. Lisäksi valtakirjassa voit määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. 
 
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Edustajiston kokous 7.11 
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Edustajiston kokous pidettiin Uudellamaalla  
Härmän Ratissa, että Teamsin välityksellä. Kokous vahvisti Maakuntakokouksen valinnat 
hallitukseen. Vuoden 2020 Maa- ja kotitalousnainen Etelä-Karjalasta on Marja Leena 
Ruokonen (Joutseno),  Vuoden 2020 Maisemateko ”Niityn lumo” Etelä-Karjalasta 
Lappeenrannan kaupunki, Vuoden 2020 Maistuva maaseutuyritys Etelä-Karjalasta Micaro 
Makeiset, Lappeenranta 
 
Taipalsaaren Maaseutunaisten varsinainen kokous 
12.11 
Varsinainen kokous pidettiin Kohtaamispaikka 
Luodolla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä 
asioita. Käytiin läpi edellisen vuoden toimintaa ja tilejä. 
Suunniteltiin tulevan vuoden tapahtumia 
Jäsenen maksama jösenmaksu vuodelle 2021 on 0eur 
ja yhdistys maksaa jäsenen Pro-Agrian osuuden. 
 
 
Itsenäisyyspäivän kahvitus 6.12 Peruttu corona-viruksen takia 
 
Reinikkalan Joulutapahtuma Peruttu corona-viruksen takia 
 
 
 


