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Juvan Maa- ja kotitalousnaisten JÄSENTIEDOTE 2019 
 

Keväinen tervehdys! 
 
Alkuvuosi on hurahtanut hyvin no-
peasti ja kesä on jo keikkuen tu-
lossa. Juvan maa- ja kotitalousnai-
set aloittivat toimintavuoden Juvan 
päivän kahvituksella tammikuussa 
ja heti helmikuun alussa laitoimme 
Ruokahukan ruotuun S-marketissa. 
Itse Ruokahukka oli esittelemässä 
23 kilon ruokahävikkipöytää ja jaka-
massa tietoa ja vinkkejä ruokahävi-
kin vähentämiseksi. Hukkapuvun 
taakse kätkeytyivät Kaija Hellman 
ja Liisa Hämäläinen. Tämän vuo-
den toiminnassa otetaan viime vuo-
den tapaan huomioon valtakunnal-
linen teema Hyppää hyvän kiertee-
seen ja siihen kannustamme kaik-
kia jäseniämmekin. 
 
Viime vuoden toiminta laitettiin pakettiin vuosikokouksessa Toivion Säräriihessä herkulli-
sen säräruoan lomassa. Keväistä liikunta- ja virkistyspäivää vietämme Savonlinnan Tan-
huvaarassa lauantaina 13.4. mukaan on ilmoittautunut 24 reippailijaa. 
 
Paljon on tapahtumia ja toimintaa vielä tulossa ja tähän tiedotteeseen olemme koonneet ne. 
Toivomme aktiiivista osallistumista! Seuratkaa myös Juvan lehden ilmoituksia ja Muista -
palstaa. 
 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 
TOUKOKUU  
 

Kevät on lukuisten juhlien aikaa ja niiden tarjoiluihin on nyt hieno mahdollisuus saada vink-
kejä ja uusia ohjeita Kevään juhlat -kurssilla koulukeskuksen kotitalousluokassa lauan-
taina 4.5.19 klo 10.00–14.00. Ilmoittaudu 2.5. mennessä Merville puh. 040 842 3549.  
Kurssimaksu 15 €/jäsen 20 €/ei jäsen (sisältää tarvikkeet) 
 
Maa- ja kotitalousnaisten ja lähetysväen Toripäivä ja taimimyyjäiset järjestetään tänä 
vuonna su 5.5.2019 kirkon P-paikalla jumalanpalveluksen jälkeen. Kirkon tienoilla tapah-
tuu tuolloin paljon ja kannattaa tulla mukaan. Vatsan saa täytettyä keittolounaalla, muurin-
pohjaletuilla ja kahvilla ja myynnissä on taimia ja kukkia, leivonnaisia, juustomaitoa ja tietysti 
arpoja. Jos sinulla on ylimääräisiä taimia tai kukanjuuria ja haluat vaihtelua kukkapenkkiin, 
tuo omasi myyntiin, samoin leivonnaiset ja pakastettu juustomaito olisi tervetullutta myytä-
vää! 
 
  



 
KESÄKUU 
 

IMPIN PÄIVÄNÄ 11.6. klo 18.00 alkaen ROSKAREIPPAILLAAN Kirkonkylän rantarei-

tillä (välillä Gottlundin tupa-Juvakodin ranta) 

 

Yhdistetään reipas liikunta ja rantareitin ympäristön siivous ja lopuksi nautitaan piknikistä 

siistityllä rannalla. Haastamme kaikki jäsenet mukaan!  

Lisätietoa Merviltä puh. 040 835 7911   

 
HEINÄKUU 
 

 

Kesäteatteriretken teemme keskiviikkona 

17.7.2019 Ristiinaan jo etukäteen kiiteltyyn  

Elias, rakastettuni -esitykseen.  

 

"Elias, rakastettuni on tositapahtumiin pe-

rustuva tarina juvalaisesta äitini enosta Elias 

Siitarista, joka katosi jatkosodassa 1944. 

Sota-ajan kirjeiden ja perimätiedon perus-

teella kirjoitettu teksti on varmasti kesän 

hätkähdyttävimpiä teatterikappaleita. " 

 -kirjailija - 

 
Ennen esitystä ruokailemme herkullisen buf-

fet-pöydän ääressä Hotelli Heimarissa.  

Kesäteatteriretken hinta on 40 € /jäsen  

50 € /ei jäsen. Hinta sisältää, linja-autokulje-

tuksen, Buffet-päivällisen Hotelli Heima-

rissa, lipun Elias, rakastettuni -esitykseen ja 

väliaikakahvit. 

 

Ilmoittautumiset 1.7 mennessä Merville puh. 040 835 7911.  

Olemme varanneet 40 lippua. Varaa paikkasi pian! 

 

 
SYYSKUU 
 

KIITOSPÄIVÄN KIRKKOPYHÄN MESSU, UUTISPUURO JA MYYJÄISET SU 22.9.19 

Järjestelyvuorossa ovat henkilöjäsenet, Keski-Juva ja Kirkonseutu Talkoolaisia tarvitaan 

kirkkoon (mm. kolehti, tekstinluku), uutispuuron keittämiseen ja tarjoiluun sekä lähetysmyy-

jäisten järjestämiseen.  
                      

Kokoamme myös oman lauluryhmän Kaikki laulajat, ottakaa yhteyttä Merviin syyskuun al-

kuun mennessä, että ehditään hieman harjoitellakin. 

 
 
LOKAKUU 
 

Syksyn liikuntapäivä, Kerro toiveesi, millä tavalla ja missä liikuttaisiin!  

Vieläkö olisi roskareippailun aika vai siirrytäänkö sisäliikunnan pariin? 



 
MARRAS-JOULUKUU 
 

 
  
Viime vuoden syyskokouksen paikkana oli TeaHouse of Wehmais. Kuvat: Brita Suokas  
 
Tämän vuoden Syyskokous pidetään tiistaina 12.11.2019 klo 19.00 Juvan toimintatalolla 
(Juvantie 7) 
 
Toimintasuunnitelmaamme on lisäksi vuodelle 2019 kirjattu, että järjestämme tapahtuman, 

jossa on esillä infoa jätteen lajittelusta, keräilystä ja kierrätyksestä ja/tai tavaroiden vaih-

tomarkkinat ja ongelmajätteiden palautusmahdollisuus. Kerro Sarille, Merville tai muille hal-

lituksen jäsenille, millaisen tapahtuman haluat, että järjestämme. 

                  

Muuta toimintaa: 

KOTITALOUSKURSSIT 

Etelä-Savon kurssitarjottimella on valittavana useita erilaisia kursseja mm. Maijan maukkaat 

kasvisruoat, Perinteiset makkarat, Kymmenen villiä vihannesta, Erikoiskasvikurssi ym. 

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! 

 

 

Tapahtumat ovat avoimia kaikille, tervetuloa mukaan!  

Laittakaa ajankohdat jo kalenteriin ja seuratkaa ilmoittelua Juvan Lehdessä. 

 
 
TIEDOKSENNE LAAVUKYLÄN ILTATORIT 2019!  

kesä-heinäkuussa perjantaisin, 20.6 avajaiset, 28.6.,5.7. 12.7. 19.7. ja 26.7.2019 

 

Yhteisö, yhdistys, yrittäjä tai kotileipuri, tule tekemään Juvan kesäilloista iloisem-

mat! Juvantie ry tarjoaa ilmaiset, sähköistetyt ja katetut myyntipaikat vilkkaan Savonlin-

nantien varrella Juvan keskustassa!  

 

Paikkavaraukset ja lisätietoa: puh. 0400 136 213, rauli.koistinen@juva.fi 

  



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 Mirja Kaksonen  puh. 050 363 6880 mirja.kaksonen@surffi.fi 
Jäsen Kaija Hellman   puh. 045 670 8978 kaija.hellman@evl.fi 
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 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Vielä ehtii ilmoittautua 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 tuoda asia esille. Tai järjes-
täkää roskareippailu tai vieraslajitalkoot ja/tai jätteiden/roskien/muovin lajitteluinfoja omalla 
kylällä tai yhdessä naapuriseurojen kanssa. 
 
Hukantorjuntapartiot ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Maa- ja kotitalousnaisten 
Ruokahukka ruotuun – katse vesistöihin hanketta, jolla tarjotaan kuluttajille tietoa mahdolli-
suuksista 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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