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Toimintaa vuonna 2021 
 
Laskiaisrieha 14.02 (peruttu) 
Koko perheen perinteeksi muodostunutta laskiaistapahtumaa ei korona-viruksesta 
johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi järjestetty. Mäki Haikkaanlahdella kuitenkin oli, 
samassa paikassa kuten ennenkin. Siellä oli mahdollista käydä laskemassa omilla 
välineillä ja omalla vastuulla la 13 ja su 14.2.2021. 
 
Ulkoilupäivä Myllymäessä (peruttu) 
MTK Kaakkois-suomen perinteinen ulkoilupäivä vaihtui ilmaiseen 3h hissilippuun jäsenille 
perheineen käytettäväksi lasketteluun yhden kerran Joutsenon Myllymäessä arkipäivisin 
(ti-pe) 8-31.3.2021 välisenä aikana 
 
Nasta Merituuli 2021 9-11.4 
Varsinainen Nasta Merituuli 2021 Haminassa peruttiin ja päätettiin 
pitää vain kurssit, jotka voitiin pitää etänä Teamsin tai Zoomin 
välityksellä. Pidetyt kurssit olivat Informaatiovaikuttaminen, Lapsen 
kohtaaminen kriiseissä ja Viestintä. Kurssilaisia oli n.70 
Paikan päällä Haminan varuskunnassa oli organisaation edustajat 10 
henkilöä. 
 
Impinpäivä 11.6.2021 Sunnin tilalla ja Härkäjärven laavulla 

Alussa Kahran Kaija kertoi Sunnin 
historiasta. Tila oli jäänyt nuorimmalle 
veljelle Kaukolle. Kauko ja veli Sakke 
hinasivat rikki mennyttä autoa Keski-
Suomesta ja keskustelivat LA- puhelin 
yhteydellä. Siinä jutellessaan keksivät, 
että rakennetaan Sunniin eläkeläis 
asunnot. Tuumasta toimeen ja Sunniin 
rakennettiin 5 asuntoa ja taloustilat. 
Vuonna -73 valmistui ensimmäinen 
asunto. Sunnissa asui 3 vanhempaa 
pariskuntaa ja nuorempia perheitä 2 
neljän lapsensa kanssa. Nyt vanha 
polvi on kuollut ja lapset aikuistuneet. 
Nykyisin asukkaina on 3 eläkeläistä, 

yksi työikäinen ja ajoittain hänen kaksi lastansa. Sunni on ollut hyvä paikka asua ja elää 
nyt lähes 50 vuoden ajan.  
”Sukuyhteisö" on toiminut hyvin. Riidat ja erimielisyydet on hoidettu heti pois. 
Matkalla laavulle näimme Ingin navetassa lampaita ja ihailimme puolukan kukkien määrää 
sekä hätistelimme itikoita. Laavulla nautimme eväitä, valitettavasti emme voineet tehdä 
tulia ja paistaa makkaroita koska alueelle oli metsäpalovaroitus voimassa.  
Onneksi itikoita ei laavulla ollut ollenkaan. Olipa kiva pitkästä aikaa nähdä ihan 
kasvotusten  
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Rehulan kahvitus 3.7.2021 
Kesän 2021 uskomaton helleputki jatkui 

edelleen lauantaina 3.7, kun 

Maaseutunaisten leivonta- ja kahvitustiimi oli 

perinteisellä Rehulan kesätori vuorollaan 

kahvikojulla. Kahvitteluun oli tarjolla 

monenmoista leivonnaista, niin makeaa kuin 

suolaistakin: uutta Taipalsaari-juhlaleivosta, 

erilaisia pullia, kääretorttua, marjapiirakkaa, 

kasvispiirakkaa, kinkkupiirakkaa ym. 

Leivonnaisia myös myytiin ”ulos” mukaan 

ihmisille enemmän kuin aiemmin. Torilla oli 

useita paikallisia omien tuotteidensa myyjiä 

ja ”Kala-Kallekin” oli jälleen paikalla. 

Kahvikojullamme oli myös arpojen myyntiä 

runsailla palkinnoilla – peräti 40 % arvoista 

oli voittoarpoja. Olimme varanneet myös pieniä palkintoja ”lohtukoriin” niille, joita 

useammankaan arvan osto ei suosinut voittoarvalla. Sieltäkin tuli ilahtuneita kommentteja. 

Parin tunnin kahvitusaika hurahti vauhdilla.   

 
Maaseudun perinnepäivä Röytyssä 4.7.2021 

 Röytyssä oli esillä vanhoja traktoreita, 

työkoneita, siellä esiteltiin myös vanhoja 

työmenetelmiä työnäytöksien avulla. 

Hevosajoneuvomuseossa oli Liisa Siitosen 

perinnevillasukkanäyttely.  Lapsiperheiden 

ihasteltavaksi oli Suutarin kartanon lampaita piha-

aitauksessa. oli mahdollista myös kokeilla käden ja 

silmän tarkkuutta Taipalsaaren 

Reserviupseerikerho ry;n järjestämässä EKO-ase 

ammunnassa. Röytyn pihatossa tarjottiin lähiruokaa, Lemin Rasvanäppien soppatykissä valmistettua 

maukasta lihakeittoa. Keitto oli valmistettu paikallisen Innalanmäen tilan Ylämaan karjan lihasta. Uutena 

elementtinä tapahtumassa oli Raili Leinon ohjaama ”draamakierros" 

 
Kesäteatteri Parikkalassa torstaina 15.7.2021  
MTK Taipalsaari ry järjesti taas jo 6. kerran 

jäsenilleen kesäteatteriretken. Tuottajat kutsuivat 

mukaan Taipalsaaren maaseutunaisten ja 

maamiesseuran jäsenet perheineen tälle 

kesäteatteriretkelle. Parikkalan katetulla areenalla 

Simpelejärven opiston teatteriryhmä 

Parikanpäreet esittivät hulvattoman vauhdikkaan 

musiikkikomedian Latotanssit. Esityksen 

tapahtumat ajoittuivat 1970-luvun alkupuolelle. 

Bussi Parikkalaan lähti Taipalsaaren kirkonkylältä 

31 kesäteatterista innostunutta 



kyydissä. Väliaikakahvia nauttiessamme alkoi reilu sade. Esityksen jatkuessa väliajan 

jälkeen sade oli niin voimakasta, että äänentoistolaitteet jäivät vaimeiksi. Esitys 

keskeytettiin hetkeksi, ehkä noin 10 minuutin paussi. Toinen puoliaika aloitettiin uudestaan 

alusta, joten puolentoistatunnin esityksestä tuli sitten hieman pidempi. 

 

Sienikurssi 19.9 
Taipalsaaren Maaseutunaisten Sienikurssi pidettiin 

19.9.2021 Vehkataipaleen metsästysmajalla. 

Ohjaajina meillä olivat sienineuvoja Tuija Turunen ja 

sienimartta Raija Heikkonen. 

Tuijan ja Raijan ohjaamana sienestäjät lähtivät 

Vehkataipaleen metsästysmajan ympäröiviin metsiin 

katsomaan mitä sieltä löytyisi.  

Metsästä löytyikin melkoinen sienisaalis. 

Ihan kaikki sienet eivät ole syötäviä, eli kerää vain 

sieniä jotka tunnustat ja tiedät olevan syötäviä. 

Sieniretken jälkeen oli tarjolla kahvia ja pientä 

huikopalaa. 

 
 
Leipää Saimaan rannoilta -historiakirjan julkistaminen la 2.10.2021 klo 11:30 
Haikkaanlahden vanhalla kansakoululla 
Runsaat 100 henkeä kutsuvieraita ja kyläläisiä oli 

kokoontunut Haikkaanlahden vanhalle 

kansakoululle osallistuakseen paljon mielenkiintoa 

herättäneen Leipää Saimaan rannoilta -

historiakirjan julkistamistapahtumaan. 

Kutsuvieraissa oli iso joukko kirjan julkaisua 

rahoittaneita tahoja. Paikalla ”rahoittajista” olivat 

mm. Etelä-Karjalan Maataloussäätiö, Veikko 

Rikkosen säätiö, ProAgria Etelä-Suomi, 

Taipalsaaren kunta/Kari Kuuramaa, Etelä-

Karjalan Osuuspankki/Petri Krohns, 

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry/ yhdistyksen valtuuskunnan pj Iikko Voipio, Etelä-

Karjalan Osuuskauppa/hallintoneuvoston jäsen Marko Suutari, MTK Taipalsaari ry/Nina 

Lappalainen, Taipalsaaren kotiseutuyhdistys ry/Jarmo Koivunen. Lisäksi Taipalsaaren 

maamiesseuran edustajana pj Asko Saikko ja Taipalsaaren Maaseutunaisten edustajana 

hallituksen jäsen Tuula Kairulahti.  

Eero Juntunen kertoi tilaisuuden aluksi 

historiakirjan idean synnystä 

maamiesseuran 120:nen juhlavuoden 

ja Maaseutunaisten 50:nen 

juhlavuoden kunniaksi. Eeron 

aloituspuhe kertoi myös kirjan 

materiaalien kokoamisen vaiheista. 

Molempien seurojen kattavat arkistot (vuosikertomukset ym.) olivat käytössä, kyläläisistä 



haastateltiin 55 henkeä kirjaa varten ja Länsi-Saimaan Sanomien lehtileikkeineen ja 

valokuvineen olivat kirjatiimin käytettävissä. Tietokirjailija, metsänhoitaja Pentti Pylkkö sai 

erityiskiitokset ansiokkaasta työstään historiakirjan kirjoittajana/ kirjan toimittajana. Kaikkia 

yhteistyötahoja kiitettiin Eeron puheessa.  Kaikki yhteistyötahot saivat lahjakirjan 

tilaisuudessa. Puheita pidettiin runsaasti ja tunnelma oli leppoisa. Kaikki tilaisuuteen 

osallistuneet eivät mahtuneet edes salin puolelle. Osa kuunteli tilaisuutta eteisaulan/ 

”kahvihuoneen” puolella. Tilaisuuden päätteeksi oli tarjolla ihanan maukkaat 

lettipullakahvit. Tilaisuuden jälkeen oli mahdollisuus jäädä seuraamaan Traktorin 

taitoajonäytöstä & kilpailuja Haikkaanlahden kentällä. 

 
Syyskranssikurssi 20.10 Siparin koululla 

Taipalsaaren maaseutunaiset 

tekivät syksyisiä kransseja 

Fabriikin Sanna-Kaisa 

Suurhaaskon opastuksella Siparin 

koululla. Illan aluksi nautimme 

kahvit ja sitten Hanna-Kaisa kertoi 

meille materiaaleista, joita oli 

tarjolla kranssien tekoa varten. 

Meille oli varattuna erilaisia 

luonnonmateriaaleja: heiniä, 

kuivakukkia, sammalta, havuja, 

tuijan oksia, varpuja yms... 

Opastuksen jälkeen aloimme 

hommiin ja illan aikana 

valmistuikin monta erilaista 

kranssia. 

 

Kädentaito Messut Tampere 12.11 
Pekin bussi starttasi matkakeskuksesta aamulla kello 

7.00. Mukana matkalla sekä Lappeenrannan että 

Taipalsaaren maaseutunaisia yhteensä 30. 

Linja-autossa iloinen puheen sorina ensimmäiset puikot 

jo heiluivat, sukkaa syntyi. 

Hollolan matkakeitaalla pidettiin pikainen kahvitauko. 

Kello 11.00 olimme messukeskuksessa ja siitä alkoi 

tutustuminen messujen tarjontaa. Oli kaikenlaista lankaa 

albakan, merinovillaa ja silkkilankoja. Värivalikoimakin 

oli runsas, löytyi kasvivärjättyjä sekä tavallisia värejä 

runsaasti. Askarteluja kaikenlaisia tonttuja, metallitöitä 

sekä puusta tehtyä leikkuulautaa, linnunpönttöä, 

puukauhoja sekä sukka mitta.  

Käpytontut ja siementontut seisoivat suorissa riveissä. 

Asuste muotinäytös esitteli messuosastojen tarjontaa. 

Villatakkia, mekkoa löytyi monenlaista. Laukkuja jopa kalannahalla koristeltua oli kallis 750 

euroa. Käsinettä, kenkää pipoa heijastimella ja ilman, T-paitaa monenlaisella tekstillä. 



5 tuntia oli aikaa tutustua kaikkeen tarjontaan, kyllä siinä nähtiin paljon kaunista. Ideoita 

kotiin tuomisiksi.  

Monenlaista nyssykkää ja pussukkaa tuli bussiin kun oli kotiin lähdön aika.  

Hauska matka. 

 

Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Edustajiston kokous 13.11 
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Edustajiston 
kokous pidettiin Vuolenkosken Seuratalolla, että Teamsin 
välityksellä. Kokous päätti sääntömuutoksesta: 
edustajiston kokouksen sijaan vuodesta 2022 alkaen 
pidetään Edustajakokous johon alueen yhdistykset voivat 
lähettää edustajansa. Jokaisella yhdistys voi arsinaisen 
edustajan lisäksi lähettää myös muita osallistujia mukaan.  
Tällä toivotaan lisäävän innokkuutta kokoukseen 
osallsitumiseen.Vuoden 2021 Maa- ja kotitalousnainen 
Etelä-Karjalasta on Marja-Liisa Juntunen Taipalsaarelta, 
Vuoden 2021 Etelä-Karjalan Maisemateko 
”Yhteisöpuutarha Plantis" Lappeenrannasta, Vuoden 
2020 Maistuva maaseutuyritys Etelä-Karjalasta Suomen 
Luomumarja  
 

 

Varsinainen kokous 22.11 Wanha Kunnantupa 
Varsinainen kokous pidettiin Taipalsaaren Wanhalla Kunnantuvalla. Kokouksessa 

käsiteltiin sääntömääräisiä asioita. Käytiin läpi edellisen vuoden toimintaa ja tilejä. 

Suunniteltiin tulevan vuoden tapahtumia. Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 15€.  

 

 


