
 
 
Juvan Maa- ja kotitalousnaisten JÄSENKIRJE 2018 
 

Tervehdys kaikille juvalaisille Maa- ja kotitalousnaisille! 
 
Vuosi 2017 oli todellinen juhlien vuosi!  
Juvan Maa- ja kotitalousnaisten osalta juhla-
vuosi käynnistyi heti vuoden alussa Juvan 575 
-vuotisjuhlilla tammikuun 22. päivänä. Järjes-
timme juhlapäivän ruokailun ja tarjoilun 350 
hengelle. Kesällä osallistuimme 16 naisen 
voimin vanhoissa järjestöasuissa Juvan histo-
ria -kulkueeseen. Juhlavuosi huipentui Kaiken 
kansan kekrijuhliin 7.10 Karkeamaalla. Kekriä 
ja 80 -vuotista taivaltamme juhlittiin yli sadan 
hengen voimin riemukkaan ohjelman ja her-
kullisen ruuan äärellä. Vielä joulukuussa 5.12 
olimme mukana lasten ja koululaisten itsenäisyyspäivän juhlassa Kaari-
hallilla. 
  
Juhlavuosi oli täynnä toimintaa ja tapahtumia ja siitä kiitos kaikille pu-
heenjohtajanamme ta ansiokkaasti toimineelle Päivi Kotrolle (kuva oike-
alla). Syyskokouksessa Päivi luovutti puheenjohtajan nuijan Sari Väisä-
selle: 
 
Tervehdys Juvan Maa- ja kotitalousnaiset! 
On ilo liittyä joukkoonne puheenjohtajan tehtävässä.  
Aurinkoista kevättä 2018 kaikille 382:lle jäsenille. Kevät on kauneimmillaan ja herkimmil-
lään valkovuokkojen kukkiessa ja puiden puhjetessa lehteen. Puheenjohtajana vuoden 
alussa on aloittanut Sari Väisänen 52-vuotias terveydenhoitaja ja työskentelen vanhus-
työssä Sulkavalla. Arvostan ja kunnioitan elämää maaseudulla. Vapaa-ajallani puuhaste-
len kotitilallani ja metsässä liikkuen.Haluan kiittää Juvan Maa- ja kotitalousnaiset ry:n ny-
kyisiä jäseniä ja toivotan uudet jäsenet tervetulleiksi aktiiviseen joukkoomme.  
  Yhteistyöterveisin 

   Sari Väisänen 
 
 
Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallinen teema 2018-2019 
HYPPÄÄ HYVÄN KIERTEESEEN 
 
Juhlavuoden jälkeen tämän vuoden toiminta pääsi vauhtiin hieman hitaammin ja toimin-
nasta olemme ilmoittaneet Juvan lehdessä ja tekstiviestein. Alkuvuodesta otettiin uutta 
jäsenrekisteriä haltuun juvalaisten omassa koulutuksessa kunnanvirastolla. Vuosikokous 
pidettiin Punaisen Piipun kievarissa maaliskuussa ja kevään virkistyspäivää vietettiin 7.4 
Vesileppiksessä. Tämän vuoden toiminnassa otetaan huomioon valtakunnallinen teema 
Hyppää hyvän kierteeseen ja siihen linkittyvä Ruokahukka ruotuun -hanke. Kannustamme 
myös jäseniämme osallistumaan Loikkaa liikkeelle -liikuntakampanjaan 
 
Tähän jäsenkirjeeseen olemme koonneet loppuvuoden toimintaa ja toivomme niihin akti-
vista osallistumista! Seuratkaa myös Juvan lehden ilmoituksia ja Muista -palstaa. 



 

   
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 
TOUKOKUU  
 

Nyt kaikki suunnittelemaan ja leipomaan makeaa ja/tai suolaista piirakkaa Gottlundin hen-
keen! Olemme mukana järjestämässä Gottlundin piirakka -kilpailua ja toivomme, että 
mahdollisimman moni maa- ja kotitalousnainen myös osallistuu kilpailuun! Kilpailussa on 
kaksi sarjaa; makea ja suolainen. Ohjeet ja kuva piirakasta tulee lähettää 15.6. mennessä 
sähköpostitse: mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi tai osoitteeseen: Mervi Kukko-
nen, Ahotaipaleentie 52, 51900 JUVA. Esiraadin valitsemat piirakat arvostelee arvovaltai-
nen raati Kesäkarkeloissa lauantaina 7.7.2018. Parhaimmat piirakat palkitaan ja kaikki oh-
jeet kootaan ohjevihkoseksi. Ja nyt jauhot pöllyämään ja suunnittelemaan Gottlundin ni-
mikkopiirakkaa!  
 
KESÄKUU 
 

Maa- ja kotitalousnaisten ja lähetysväen yhteiset KEVÄTMYYJÄISET järjestetään tänä 
vuonna su 3.6.2018 kirkon P-paikalla jumalanpalveluksen jälkeen Etelä-Savon Ev.lut. 
Kansanlähetyksen kesäpäivien aluksi. Myynnissä on taimia ja kukkia, leivonnaisia, juus-
tomaitoa, kahvia ja makkaraa ja tietysti arpoja. Jos sinulla on ylimääräisiä taimia tai kukan-
juuria ja haluat vaihtelua kukkapenkkiin, tuo omasi myyntiin, samoin leivonnaiset ja pakas-
tettu juustomaito olisi tervetullutta myytävää! 
 
Juvan apteekki ja K-Supermarket juhlivat 1-vuotissynttäreitä perjantaina 8.6 ja maa- ja 
kotitalousnaisia on pyydetty huolehtimaan kahvitarjoiluista. Koko päivän talkoisiin tarvitaan 
väkeä ja vapaaehtoisia pyydetään ilmoittautumaan mahdollisimman pian Merville.  
 
IMPIN PÄIVÄN SUVIKUNTOILU  10.6.2018 
Perinteistä Impin –päivää  vietämme tänä vuonna Loikkaa liikkeelle -kampanjan henges-
sä! Lähdemme joukolla Sulkavan puolelle Oravan pesille ja pääsemme opastetusti tutus-
tumaan melonnan saloihin, mahdollisuus myös suppailuun, soutuun ja pihapeleihin. Lii-
kunnasta palaudumme savusaunan lämmössä ja lopuksi nautimme herkullista lohikeittoa. 
Liikuntapäivän hinta on jäseniltä 20 € ja se sisältää kaiken edellisen (ei jäsenet 30 €) Ko-
koontuminen Oravan pesille klo 12.00 (järjestetään kimppakyytejä ainakin Juvan kirkolta, 
lähtö torilta klo 11.30) 
Ilmoittautumiset Merville 4.6. mennessä p. 040 835 7911 
   
 
HEINÄKUU 
 

Gottlundin piirakka -kilpailun tulokset julkaistaan Kesäkarkeloilla 7.7.2018 
 
Kesäteatterista nautimme tänä kesänä kotipitäjässä Partalassa tiistaina 17.7 klo 19.00    
Minä kunnanjohtaja, Pertti Koivula – musiikkikomedia -esityksessä, johon olemme va-
ranneet 40 lippua. Varaa paikkasi pian! 
 
”Luvassa hulvaton musiikillinen iltama, jossa sukelletaan syvälle ihmismieleen ja tullaan pulskem-
pina takaisin. Lava on minun, Pertti Koivulan näköisen kunnanjohtajan ja lupaan että saatte elä-
männe kyydin – tai ainakin sellaisen tällin ettette siitä hevillä toivu. Komedia suhmuroinnin ytimes-
tä, jossa pannaan akat (ja ukotkin) kuntoon – kaiken muun lisäksi.” 

mailto:mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi


 
 
 
Esityksen jälkeen nautimme herkullisen iltapalan Partalan kuninkaankartanossa.  
Kokonaisvaltaisen teatterielämyksen hinta on 30 € /jäsen 40 € /ei jäsen. 
Ilmoittautumiset 1.7 mennessä Merville p. 040 835 7911. 
 
 
SYYSKUU 
 

KIITOSPÄIVÄN KIRKKOPYHÄN MESSU, UUTISPUURO JA MYYJÄISET SU 23.9. 
Järjestelyvuoro on ensisijaisesti Länsi-Juvan yhdistyksillä (Maivala, Vuorilahti ja Tuhkala) 
Talkoolaisia tarvitaan kirkkoon (mm. kolehti, tekstinluku), uutispuuron keittämiseen ja tar-
joiluun sekä lähetysmyyjäisten järjestämiseen.  
                      

Koetamme myös saada oman lauluryhmän kokoon! Kaikki laulajat, ottakaa yhteyttä Mer-
viin syyskuun alkuun mennessä, että ehditään hieman harjoitellakin. 
 

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten ruskamatka 9.- 15.9.2018 
Lähde mukaan ruskamatkalle itäiseen Lappiin! Tutuksi tulevat mm. Pyhätunturi, Kemijär-
ven alue sekä Inarin seutu. Ilmoittautumiset ja lisätietoa toukokuun loppuun mennessä 
Merviltä puh. 040 842 3549 
 
 
LOKAKUU 
 

Järjestämme lauantaina 6.10. Loikkaa liikkeelle -kampanjan loppurutistuksen Juvalla tai 
lähialueella Kerro toiveesi, millä tavalla ja missä liikuttaisiin!  
 

Tulossa syksyn aikana Hyönteisruokainfo ja mahdollisesti Hyönteisruokaa lautaselle -
kurssi. Ollaan Juvallakin ennakkoluulottomia ja tutustutaan rohkeasti uusiin ruokiin!  
Lisätietoa Merviltä. 
 
 
MARRAS-JOULUKUU 
 

Syyskokous pidetään 28.11.2017. Paikka vielä avoin 
 

Tänä vuonna on maa- ja kotitalousnaisten vuoro huolehtia itsenäisyyspäivän 6.12 kahvitar-
joiluista seurakuntatalolla. Talkoisiin tarvitaan väkeä ja ilmoittautua voi syksyn aikana.  
                  
 

Tapahtumat ovat avoimia kaikille! Laittakaa ajankohdat jo ka-
lenteriin ja seuratkaa ilmoittelua Juvan Lehdessä. 

 
Muuta toimintaa: 
KOTITALOUSKURSSIT 
Etelä-Savon kurssitarjottimella on valittavana mm. Särkikala -herkkupala, Pure peruna, 
Suussa sulavaa suklaasta, Rehtiä riistaruokaa sekä Perinteiset makkarat -ruokakurssit! 
Huom! Muistattehan, että maaseutuseura tarjoaa yhden ilmaisen piirikeskuksen järjestä-
män kurssin jokaiselle yhdistykselle. Kurssin voi järjestää myös yhdessä naapuriseuralais-
ten kanssa! Lisätietoja kurssitarjonnasta Merviltä 040 842 3549. 
 
TUOREMEHUASEMA palvelee taas ensi syksynä Makupajassa. Toivotaan hyvää marja- 
ja omenavuotta!  Käyttäkää palvelu hyväksenne! 



 
Ota yhteyttä hallituksen jäseniin ja vaikuta suoraan toimintaamme. 
 
Puheenjohtaja Sari Väisänen  puh. 050 405 6437 sari.vaisanen@attendo.fi 
Varapuheenjohtaja Marja Koivunen puh. 040 047 2174  marikka.k@suomi24.fi 
Sihteeri Mervi Kukkonen  puh. 040 835 7911    

mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi 
Rahastonhoitaja Pirjo Narinen  puh. 040 761 5402 pirjo.narinen@pp.inet.fi 
Jäsen Päivi Seuri   puh. 040 0540 207  seurister@gmail.com  
Jäsen Tuula Kärkkäinen  puh. 050 353 5993  

tuula.karkkainen@jarvisaimaanpalvelut.fi 
Jäsen Kaija Hellman   puh. 045 670 8978 kaija.k.hellman@gmail.com 
Jäsen Liisa Hämäläinen  puh. 040 841 9825  lissu.hamalainen@gmail.com 

Jäsen Kirsti Kotro   puh. 050 462 2823 
Jäsen Eeva Lipsanen   puh. 050 406 7098 vesa.lipsanen1@luukku.com 
Varajäsen Hillevi Sihvonen  puh. 050 340 1827 sihvonen.j.h@gmail.com 
Varajäsen Marja Malmberg puh. 045 634 7992 marja.malmberg@evl.fi 
Varajäsen, emäntä Pirjo Summanen  puh. 040 031 2436 pirjo.summanen@hpps.inet.fi 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Tule mukaan Hukantorjuntapartioon! 
 
Harmittaako sinuakin ruuan tuhlaaminen? Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä ja on tur-
haan tehtyä työtä.  Nyt jokaisella on mahdollisuus pienin teoin osallistua ruokahävikin vä-
hentämiseen ja välittää viestiä eteenpäin. Laitetaan yhdessä ruokahukka ruotuun!  
Ilmoittaudu mukaan maa- ja kotitalousnaisten nettisivujen verkkolomakkeella.  
www.maajakotitalousnaiset.fi /Järjestötoiminta » Toimintavinkit » Hukantorjuntapartio - pienillä toimilla ruoka-
hävikki pienemmäksi 

 
Yhdistysten toiminnassa kannattaa varata aikaa tilaisuuksissa pienille asiaan liittyville tie-
toiskuille. Hukkaruokapöydän toteuttaminen on näyttävä tapa viestin viemistä kuluttajille. 
Katso ohjeet nettisivuilta. 
 
Hukantorjuntapartiot ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Maa- ja kotitalousnaisten 
Ruokahukka ruotuun – katse vesistöihin hanketta, jolla tarjotaan kuluttajille tietoa mahdol-
lisuuksista vaikuttaa ympäristön, erityisesti vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä edis-
tää ravinteiden kierrätystä. 
  
Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja  
aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä  
havainnollistamisen ja positiivisen viestinnän  
avulla. Lisätietoa nettisivuilta: 
www.maajakotitalousnaiset.fi / Hankkeet  
» Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin 2017-2019 
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