
 
 
 
Juvan Maa- ja kotitalousnaisten JÄSENKIRJE 2017 
 

Oikein hyvää vuotta 2017 kaikille juvalaisille Maa- 
ja kotitalousnaisille! 
 
Vuosi 2017 on todellinen juhlien vuosi. Juvalaisten osalta juhlavuosi  
käynnistyi Juvan 575 -vuotisjuhlilla tammikuun 22. päivänä.  
Maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana järjestämällä juhlapäivän  
ruokailun ja tarjoilun 350 hengelle.  

 
 
Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlia juhlitaan erilaisten 
tapahtumien merkeissä pitkin vuotta. Maa- ja kotitalousnaiset  
juhlistavat satavuotiasta itsenäistä Suomea tarjoamalla maa-
kuntien makuja Maistuva maaseutu –tapahtumissa ja koh-
taamisissa. Maaseudun antimia maistellaan mm. ruokakurs-
seilla, retkillä, maaseudun ruokayrityksissä, maisemassa, 
sadonkorjuutapahtumissa ja kekrijuhlissa. 
 

Osa Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Etelä-Savon ja MTK Etelä-Savon 
Suomi 100 –juhlavuotta on Maistuva maaseutu -yrityksen valinta. Valinnalla halutaan nos-
taa esiin maaseudun upeita makuja, raaka-aineita, ruokayrityksiä ja ruoka-aarteita. Mais-
tuva maaseutu -yritys valittiin nyt ensimmäistä kertaa.    

 
Vierulan tila Mäntyharjulta on vuoden 2017 Maistuva maaseutu –yritys Etelä-Savossa. Va-
linnan teki asiantuntijaraati noin 40 yleisöltä saadun ehdotuksen pohjalta. Tilan isäntäpari-
na toimii Tiina ja Mikko Kohonen.  
Tilalla viljellään kasvihuoneissa ja avomaalla marjoja, vihanneksia ja juureksia.  
 
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi näkyy myös maisemassa. Kulttuurimaiseman arvoja ja 
merkitystä tuodaan esille hankkeissa ja tapahtumissa. Vuoden maisemateko 2017 kilpai-
lun teemana on ”Itsenäisyyden merkit maisemassa”. 
 
Juvan Maa- ja kotitalousnaisten osalta juhlavuosi huipentuu yhteisöllisiin Kekrijuhliin loka-
kuussa. Juhla on samalla yhdistyksen ja Maaseutuseuran yhteinen 80-vuotisjuhla. Juhlan 
järjestämiseen olemme saaneet Juvan kunnalta Juhlavuoden avustusta 1000 euroa. Maa-
seutuseura osallistuu osaltaan juhlan kustannuksiin.  
 
Kekrijuhlat on vuoden päätapahtumamme. Tapahtuman järjestäminen vaatii todellista 
”joukkuehenkeä” ja tekemisen meininkiä. Toivonkin jäseniltä ja alayhdistyksiltä innostunut-
ta talkoomieltä. Järjestetään yhdessä juvalaisille perinteikäs, maistuva ja viihdyttävä yhtei-
söllinen sadonkorjuun juhla. 
 
Tapahtumakalenterimme on tänä vuonna hieman aikaisempia vuosia suppeampi suurta 
panostusta vaativan Kekrijuhlan vuoksi, mutta emme unohda myöskään virkistäytymis-
tämme ja hyvinvointimme hoitamista.  



    
 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 
 
MAALISKUU 
Juvan Maa- ja kotitalousnaisten KEVÄTKOKOUS pidetään ti 14.3.2017 klo 18.30 Pirjo 
Summasen liikkeessä. Sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi Etelä-Savon maa- ja koti-
talousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntija Eeva Puustjärven esityksen 100 vuotta 
suomalaista maisemaa. 
 
HUHTIKUU 
8.4. liikunnallinen virkistyspäivä Järvisydämessä Rantasalmella. Merja Kyhyräinen Lois-
tetta elämään -yrityksestä tulee pitämään tietoiskun lantionpohjan lihasten hyvän kunnon  
tärkeydestä ja jumppatunnin, jossa saamme neuvot lantionpohjan lihasten harjoittamiseen. 
Jumpan jälkeen ruokailemme ravintola Piikatytössä. Järvisydämen kylpylä avautuu maa-
liskuussa ja iltapäivällä, ruokailun jälkeen, on mahdollisuus tutustua kylpylään tai viettää 
iltapäivä ulkoillen.  
 
TOUKOKUU  
Maa- ja kotitalousnaisten ja lähetysväen yhteiset KEVÄTMYYJÄISET la 27.5.2017 kirkon 
P-paikalla. Kevään perinteinen myyjäistapahtuma järjestetään yhdessä Juvan seurakun-
nan lähetysväen kanssa. Myynnissä on taimia ja kukkia, leivonnaisia, juustomaitoa, kahvia  
ja makkaraa ja tietysti arpoja. Jos sinulla on ylimääräisiä taimia tai kukanjuuria, niin tuo 
myyntiin, samoin leivonnaiset ja pakastettu juustomaito olisi tervetullutta myytävää!  
 
KESÄKUU 
IMPI SAUNOO! Perinteistä Impin –päivää, 11.6., vietämme tänä  
vuonna saunomalla. Samalla nautitaan luonnonantimista,  
sekä villiyrttiherkkuina, että ihanina hemmotteluhoitoina.           
 
     
HEINÄKUU 
16.7. sunnuntaina suuntaamme Puumalan Hurissalon kesäteatteriin 
katsomaan  Suomen suvaitsevaisin kylä –näytelmää. Näytelmä al-
kaa klo 13. 

 
Lissu Laakso tulee baarinpitäjäksi Sipakan kylälle. Ylikonstaapeli Liimatainen 

saa vihiä Lissun menneisyydestä ja ruustinna Hakkaraisen johdolla alkaa en-

nennäkemätön ajojahti. Vähitellen salaisuuksia paljastuu myös kyläläisten 

elämästä - eikä kukaan eikä mikään ole enää sitä miltä näyttää.  

 

Hykerryttävän hauska komedia siitä, kuinka pikkukylän idyllinen arki kääntyy 

päälaelleen kun kuvioihin ilmestyy uusi baarinpitäjä. Miten suvaitsevaisuus 

punnitaan ja mitä luurankoja kaapeista paljastuukaan?  

 

Ennen näytelmää lounastamme Sahanlahdessa. Matkalla teatteriin käymme tutustumassa 
Puumalan ja Hurissalon välillä sijaitseviin rakokiviin.  Rakokivet ovat Välikankaanmäen 
laella sijaitseva siirtolohkareryhmä. Lohkareiden keskellä sijaitsee useita luolamaisia käy-
täviä ja onkaloita. Lohkareryhmä on syntynyt viimeisen jääkauden sulamisvaiheessa. 



 
       

 
 
 
SYYSKUU 
KIITOSPÄIVÄN KIRKKOPYHÄN MESSU, UUTISPUURO JA MYYJÄISET SU 24.9. 
Järjestelyvuorossa Koikkalan ja Otamon naiset. Talkoolaisia tarvitaan kirkkoon (mm. ko-
lehti, tekstinluku), uutispuuron keittämiseen ja tarjoiluun sekä lähetysmyyjäisten järjestämi-
seen.  
                       
Koetamme myös saada oman lauluryhmän kokoon! Kaikki laulajat, ottakaa yhteyttä Mer-
viin syyskuun alkuun mennessä, että ehditään hieman harjoitellakin. 
 
Makumuistoja –tempaukseen osallistumme kiitospäivänä viemällä uutispuuroa paikallisiin 
palvelukoteihin. 
 
 
LOKAKUU 
7.10. järjestämme yhdessä Maaseutuseuran kanssa Koko kansan Kekrijuhlat Pohjois-
Juvan Metsästäjät ry:n metsästysmajalla. Juhla on myös Maaseutuseuran ja Juvan Maa- 
ja kotitalousnaisten yhteinen 80-vuotisjuhla. 
 
 

 
     Suomi 100 –vuoden yhtenä teemana on Syödään yhdessä  

   ja siksi haluamme kutsua ihmiset viettämään maaseudun pe-       
rinteistä  sadonkorjuun juhlaa Kekriä. Kekripidoissa syödään 
hyvin ja viihdytään laulun, leikkien ja tanssin merkeissä.      

 
 

 
 
 
 
MARRASKUU 
Syyskokous pidetään tiistaina 28.11.2017. 
                  

 
 

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

 
 

JUHLITAAN YHDESSÄ! 
 

 
 



 
 
 
KOTITALOUSKURSSIT 
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! 
 

 
HUOM! Kerään edelleen sähköpostiosoitteita. Laitahan omasi minulle ja saat jäsenkirjeen 
suoraan sähköpostiisi paivi.h.kotro@gmail.com. 
 
Ota yhteyttä hallituksen jäseniin ja vaikuta suoraan toimintaamme. 
 
Puheenjohtaja Päivi Kotro  puh. 050 302 4190 paivi.h.kotro@gmail.com 
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 
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