
TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 
 

Taipalsaaren maamiesseuran kulunut vuosi oli sen 114. toimintavuosi. 

Sääntömääräinen maamiesseuran kevätkokous (vuosikokous) pidettiin 31.3.2014 ja syyskokous 25.11.2014.  

Molemmat kokoukset pidettiin Taipalsaaren kunnantalolla saman iltana yhdessä MTK Taipalsaaren kanssa.  

 

Kevätkokouksessa kokousesitelmän piti maakuntajohtaja Matti Viialainen aiheesta ” Etelä-Karjalan 

tulevaisuusnäkymät ja maaseudun kehittämismahdollisuudet maakunta- ja paikallistasolla”. Kevätkokouksen 

osallistujamäärä on runsas; yhteensä 29 henkeä. Kevätkokouksen alussa huomioitiin läksiäislahjalla seuran pitkäaikainen 

rahastonhoitaja Annikki Heikkonen, joka omasta pyynnöstään jäi pois rahastonhoitajan tehtävästä, jossa hän oli toiminut 

yhtäjaksoisesti vuodesta 1976 alkaen. Samoin kokouksen alussa luovutettiin 100 euron stipendit kahdelle 

taipalsaarelaiselle nuorelle, joiden maatalousalan ammattiopinnot olivat valmiit. Stipendin saivat Jouni Kivistö ja Sami 

Oikkonen. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Asko Saikko. 

 

Syyskokouksessa kokousesitelmänä oli ” Ajankohtaista puumarkkinarintamalta ” ja sen piti metsäasiantuntija Olli 

Harju MetsäForesti/Metsä Group Oy:stä. Kokouksen alussa myös Etelä-Karjalan maaseutujohtaja Eeva Heikka antoi 

myös katsauksen maataloushallinnon ajankohtaisista asioista. Syyskokouksessa paikalla oli 19 osallistujaa. 

Syyskokouksessa seuralle valittiin uusi puheenjohtaja seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja 

Jarmo Koivunen ilmoitti, että hän on toiminut seura puheenjohtajana yhtäjaksoisesti viimeiset 22 vuotta ja toivoi nyt 

valittavan seuralle uuden puheenjohtajan seuraavalle 3-vuotiskaudelle. Asko Saikko valittiin yksimielisesti seuran uudeksi 

puheenjohtajaksi vuosiksi 2015- 2017.  Asko Saikko kiitti luottamuksesta ja samalla esitti Jarmo Koivuselle kokouksen 

puolesta parhaat kiitokset pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta puheenjohtajuudesta. 

  
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa: 11.2.2014, 8.9.2014 ja 4.11.2014. 

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Jarmo Koivunen, puheenjohtaja, Marko Suutari, varapuh.joht. (varalla Matti Kuitto), Jarmo 

Kallio (varalla Marko Kannelniemi), Seppo Koivunen (varalla Kari Turkia), Sari Kantonen (varalla Helena Melkko), Simo 

Vitikainen (varalla Nina Lappalainen), Ilkka Multaharju (varalla Timo Karhu), Markku Hulkkonen (varalla Jarmo 

Fennander), Eero Juntunen, (varalla Kyösti Nakari). Sihteerinä toimi Eero Juntunen ja rahaliikenteen ja hoito ja kirjanpito 

tapahtui tilitoimisto Tmi JänisSet (Antti Jänis) kautta.  Toiminnantarkastajana on toiminut Anneli Vento. 

 

Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2014 lopussa 147 jäsentä, joista jäsenmaksun maksaneita 136 jäsentä. Seuralla on yksi 

kunniajäsen; Antti Kilpiä Vehkataipaleelta. Jäsenmaksujen perintä hoidettiin vuoden 2014 aikana ProAgria Etelä-Suomi 

ry:n toimesta ja 15 euron jäsenmaksu perittiin jäseniltä ja se piti sisällään myös ProAgria Etelä-Suomi ry:lle maksettavan 

jäsenmaksun (5€/jäsen). Kaikki maamiesseuralle jäsenmaksaneet jäsenet tulivat näin myös äänivaltaisiksi jäseniksi 

ProAgria Etelä-Suomi ry:hyn. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi uusia jäseniä 12 jäsentä ja 1 jäsen katsottiin eronneeksi 

useamman vuoden maksamattomien jäsenmaksun vuoksi. 

 

Toiminta tapahtui toimintasuunnitelman mukaisesti ja useimmiten yhteistyössä Taipalsaaren tuottajayhdistyksen ja 

Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n kanssa. Vuosi aloitettiin tanssikurssin merkeissä. Yhdessä maaseutunaisten kanssa 

toteutettiin tammi-maaliskuussa kolmena lauantai-iltapäivänä tanssikurssit Väinölässä. Osallistujia oli kaikkiaan 21 

henkeä ja kurssin vetäjänä toimi Jaana Hyrkkänen Joutsenosta. Kurssille toivottiin jatkoa ja niinpä marras-joulukuussa 

järjestettiinkin vielä kahtena lauantai-iltapäivänä jatkokurssit, joille osallistui 19 henkeä. 

 

Maaliskuussa merkittävin tapahtuma oli laskiaissunnuntaina 2.3.2014 toteutettu koko perheen laskiaistapahtuma 

Haikkaanlahden metsästysmajalla. Päivän aikana väkeä tilaisuudessa kävi arviolta 200- 250 henkeä. Tilaisuuden 

vetonauloina olivat mahtava laskiaismäki lapsille sekä erilaiset kilpailut kuin myös tilaisuuteen saatu julkistähti ja juontaja 

Kirsi Stålberg.  

 

Maaliskuussa 8.3.2014 maamiesseuran jäsenet perheineen pääsivät osallistumaan ilmaiseksi perinteiseen MTK Kaakkois-

Suomen nuorten tuottajien järjestämään talvivirkistyspäivä Joutsenossa Myllymäessä yhdessä maaseutunaisten kanssa. 

Tilaisuuteen osallistuvat saivat ilmaiset lasketteluliput sekä kahvia ja menua munkin kera kuin myös makkaraa 

pikkunälkään.  

 

Nuorille suunnattuna tapahtumana maamiesseura tarjosi jääkiekko-illan 13.3.2014 SM-jääkiekkoliigan runkosarjan 

viimeiseen kotiotteluun Saipa-TPS. Maamiesseuran jäsenille oli varattu 10 pääsylippua subventoituun hintaan. Kaikki liput 

käytettiin ja kannustusjoukon ja kotiyleisön tuella ottelussa Saipa ottikin pinnat kotiin.   

 

Huhtikuun lopulla toteutettiin maamiesseuran ja Lemin ”rasvanäppien” (konekerho) yhteistyönä omakustanteisena 

opintomatka 24- 26.4.2014 Tarttoon Maamess-maatalousnäyttelyyn. Opintomatkalle osallistui yhteensä 16 henkeä.  

 



Kesäkuussa oli seuran puheenjohtaja Jarmo Koivusen rakentamalla ”kosteikolla” avajaiset 24.6.2014 ja koko kansan 

tapahtumana ”Kosteikkoiltamat”. Maamiesseuran puolelta aktivoitiin jäseniä osallistumaan tilaisuuteen tiedottamalla siitä 

kaikille jäsenille kesäkuun alun jäsentiedotteella. Kosteikkoilta kiinnosti ja väkeä oli paikalla useista satoja. Tilaisuuden 

taustajärjestäjätahona oli Lappeenrannan seudun ympäristötoimi PISA – hankkeeseen liittyen. Tilaisuudessa myös palkittiin 

kunniakirjalla henkilöitä ja tahoja, jotka olivat osallistuneet hankkeeseen rakentamalla omistamalleen maalle ”kosteikon”.  

 

Yhdessä Taipalsaaren tuottajayhdistyksen kanssa osallistuttiin Taipalsaari päivien toteuttamiseen 29.6.2014. Osana 

päivien ohjelmatarjontaa Röytyn kotiseututalon pihapiiriin maamiesseuran konekerho toi esille vanhoja traktoreita ja 

koneita.Tuottajien puolelta esille oli tuotu mm. eläimiä. Vanhojen autojen Saimaan ympäriajo Taipalsaaren kautta tapahtui 

samana viikon-loppuna ja näin se osaltaan täydensi tapahtumaa. Vuoden varrella konekerhon toiminta elävöitti 

maamiesseuran toimintaa sekä toi sen eri tapahtumiin lisää vetovoimaa. Konekerhon vetäjinä toimivat Seppo Koivunen ja 

Markku Hulkkonen. 

 

Lokakuun lopulla 24.10.2014 pidettiin ” maamiesten ruokakurssi” Haikkaanlahden entisellä kansakoululla.  Kurssille 

osallistui 10 henkeä. Maakunnan kuulu keittiömestari Ulla Liukkonen oli opastamassa ruokakurssilaisia tällä kertaa. 

Kurssin puitteissa saatiin hyvää oppia ruoan valmistukseen kotimaisista raaka-aineista.  Iltapäivän aikana valmistettiin 4 

ruokalajin illallinen ”syksyn satoa ja nautintoja” teemalla, jonka kurssilaiset ja heidän kutsumansa vieraat pääsivät lopuksi 

nauttimaan yhteisen merkeissä. Tilaisuudesta saadun positiivisen palautteen pohjalta tuli toiveita myös seuraavalle syksylle 

yhteisen ruokatapahtuman järjestämisestä. 

 

Marraskuussa kokoonnuttiin yhteistyössä maaseutunaisten ja tuottajien kanssa yhteiseen viini- juustoiltaan 28.11.2014 

Taipalsaaren kunnantalon valtuustosaliin. Viinien ja juustojen maailmaan osallistujat perehdytti viinikouluttaja Pekka 

Kauppinen Lappeenrannasta. Tuottajain Maito Osuuskunta tuki tilaisuutta tarjoamalla Valion laatujuustot maisteltavaksi 

viinikoulutuksen yhteydessä. Illan päätteeksi osanottajat pääsivät nauttimaan vielä yhteisestä iltapalasta sekä pieni-

muotoisesta ”pikkujouluohjelmasta” järjestäjätahon toimesta. Tilaisuus kiinnosti jäsenkuntaa ja iltaan osallistui kaikkiaan 

30 henkeä. 

 

Syksyn aikana Taipalsaaren maamiesseura valmisteli yhdessä maaseutunaisten kanssa koulutushankkeen, jonka 

tavoitteena on hyödyntää ”vuoden 2014 valtakunnallisen kylän-Vuolenkosken” hyviä käytäntöjä omassa ja laajemmin 

myös ProAgrian Etelä-Karjalan alueen jäsenyhteisöjen yhteistyön kehittämisessä. Koulutusohjelman toteuttamiseen haettiin 

myös Etelä-Karjalan maataloussäätiöltä avustusta, jonka säätiö myönsikin hakijoille (yhteensä 1500 euroa). 

Koulutusohjelman toteutus käynnistyy vuoden 2015 puolella ja yhtenä keskeisenä toimenpiteen on mm. opintomatkan 

toteuttaminen Vuolenkoskelle kesäkuussa 2015. 

 

ProAgria Etelä-Suomi järjesti jäsenyhteisöilleen tarkoitetun ”järjestökoulutuspäivän” 12.11.2014 Rutolan entisellä 

koululla Lappeenrannassa. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat koulutuspäivään. Tilaisuuteen osallistuneille muiden 

jäsenyhteisöjen osallistujille annettiin informaatio tulevasta Vuolenkosken opintomatkasta sekä aktivoitiin eri tahoja siihen 

osallistumaan tulevana vuonna.  

 

Maamiesseuran johtokunta kävi onnittelukäynnillä 1.12.2014 MTY Kallio-Kantonen uuden lypsylehmäpihaton (173 

lehmäpaikkaa) avajaisissa sekä luovutti maamiesseuran puolesta uuden pihaton omistajille pienen avajaislahjan 

tilaisuudessa. 

Kevätkokouksen 31.3.2014 päätöksen mukaisesti maamiesseura avusti Harjulan Erä ry:tä 300 eurolla Harjulan 

urheilutalon korjaukseen liittyneen Leader-hankkeen omarahoituksen kattamiseen. Puheenjohtaja Jarmo Koivunen 

osallistui marraskuussa uudistetun seurantalon avajaisiin ja Harjulan Erän 50-vuotisjuhlaan. 

 

Jäsenistölle tiedotettiin seuran toiminnasta ja tapahtumista lähettämällä vuoden aikana 3 jäsenkirjettä postitse sekä 

tiedottamalla tapahtumista tekstiviestien kautta puhelimella.   

 

Taloudellisesti vuoden 2014 toiminta oli tasapainossa.  

Vuoden 2014 kulut olivat 8702,82 euroa ja tuotot 8745,02 euroa. Vuoden 2014 tilinpäätös oli ylijäämäinen 42,20 euroa. 

Ylijäämä on siirretty taseeseen kohtaan ed. vuosien ylijäämä.  Taseen loppusumma oli 30 461,80 euroa.   

  


