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HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2015  
 

Maamiesseuramme toiminnassa alkanut vuosi on seuramme 115. toimintavuosi. Edellisvuosien tapaan tulevalle 
vuodelle on taas jäsenistöllemme tarjolla monenlaista toimintaa, tapahtumia ja matkoja. Toiminnassamme edelleen 
korostuu yhdessä tekeminen; niin jäsenten kanssa kuin myös muiden alueella toimivien yhdistysten kanssa. 
Alkuvuoden toiminnastamme kerrotaankin tämän jäsentiedotteen sivuilla sekä mukana olevilla liitteillä.  

Taipalsaaren maamiesseura ry:lle uusi puheenjohtaja 

Seuramme virallisessa syyskokouksessa 25.11.2014  

tapahtui puheenjohtajuudessa ” sukupolvenvaihdos”. 

Seuraamme 22 vuotta yhtäjaksoisesti ja menestyksellisesti 

johtanut puheenjohtajamme Jarmo Koivunen ilmoitti, että on aika 

siirtää seuran puheenjohtajuus uusiin käsiin.  

 

Niinpä syyskokouksessa Jarmon ansiokkaan työn jatkajaksi 

yksimielisesti valittiin maaseutuyrittäjä Asko Saikko Peltoin 

kylältä. Uuden puheenjohtajamme Askon tavoittaa puhelimitse; 

040- 5075842 ja sähköpostilla;   a-m@rantatupa.net 

 

 Puheenjohtajuudesta nyt luopunut Jarmo Koivusen on luvannut 

olla edelleen aktiivisisesti mukana seuramme toiminnassa ja tästä olemme kiitollisia. Jarmon kokemus 

maaseutuyrittäjänä ja kovana ” konemiehenä”  on jatkossakin vahvana tukema seurallemme sen eri tapahtumissa ja 

tukena myös maamiesseuran yhteydessä toimivalle ” Wanhat masinat” konekerhollemme.  

Hyvät maamiesseuran jäsenet  

Lämmin tervehdys täältä Peltoin kylästä.  

Olen saanut mielenkiintoisen tehtävän edellisen 

puheenjohtajan Jarmo Koivusen pitkän ja ansiokkaan 

kauden jälkeen. 

Oli mukava todeta johtokunnan vuoden ensimmäisen 

kokouksen 18.1.2015 jälkeen, että kaikki johtokunnan 

jäsenet olivat motivoituneita, innostuneita ja valmiit 

ottamaan vastuun omalta osaltaan niistä tehtävistä, joita 

olemme tulevalle vuodelle suunnitelleet.  

Toiminta jatkuu edellisen puheenjohtaja viitoittamaa tietä. Vuoden alkupuolella avaamme omat www-kotisivut, jolloin 

saamme jäsenistölle tietoa reaaliajassa toiminastamme sekä myös Facebook tulee kuvioon pikapuolin. 

Tulemme jatkossakin kuuntelemaan jäsenistön toivomuksia ja kommentteja, kun tapahtumia suunnitellaan. Haluamme 

tarjota jäsenille mielenkiintoista ja monipuolista toimintaa myös tuleville vuosille. Olkoon mottomme: jokaiselle jotakin. 

  

Oikein hyvää alkanutta vuotta ja  

tapaamisiin laskiaissunnuntaina 15.2 laskiaismäessä Haikkaanlahdella  

     

 Asko Saikko, puheenjohtaja 

    

mailto:a-m@rantatupa.net
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Tässä vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä on kerrottu alkuvuoden tapahtumistamme ja toiminnastamme.  

Tervetuloa mukaan tapahtumiimme ja ota mukaan myös naapurisi.  

  

Koko perheen laskiaistapahtuma Haikkaanlahden metsästys-

majalla (Vitsaintie 51) sunnuntaina 15.2.2015 klo 12.00 -15.00.  

Vuoden 2014 tangokuningatar Maria 
Tyyster on mukana tapahtumassa.  
 
Ohjelmassa on perheen pienimmille ja myös 

varttuneemmalle väellekin leikkimielistä ohjelmaa; on 

pulkkamäkeä, kirkkorekiajelua, erilaisia kisailuja, hiihtäjille mukavat hiihtoladut ja muuta 

mukavaa.  

Tarjolla on myös tapahtumaan sopivaa evästä; mehua, makkaraa, nokipannukahvia, pullaa 

jne. Tapahtuman järjestelyistä vastaavat maamiesseura ja maaseutunaiset.   Tapahtumaan 

ovat tervetulleita niin jäsenet perheineen kuin myös kaikki muutkin. Tapahtuma on ilmainen 

kaikille osallistujille.  

Myös yhteistyötahomme ovat mukana ja tavattavissa tapahtumassa. Oheisessa esitteessä on tarkemmin tietoa koko 

perheen laskiaistapahtumastamme. 

Lisätietoja tapahtumasta antaa   Marko Suutari; puh:  0400- 177 867. 

 

Jo vuosia jatkunut perinne ” Yhteinen ulkoilu- ja laskettelupäivä 

Joutsenon Myllymäessä” toteutuu myös tänä vuonna lauantaina 

7.3.2015 klo 10.00 -14.00.   

Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä MTK- Kaakkois-Suomen tuottajaliiton kanssa ja 
tilaisuuteen ovat Taipalsaaren maamiesseuran jäsenet perheenjäsenineen tervetulleista.  

Tarjolla on nokipannukahvia, grillimakkaraa, mehua ja pullaa. MTK Kaakkois-Suomi tarjoaa jäsenilleen sekä myös 
yhteistyössä Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenille ILMAISEN HISSILIPUN. Mukana 
tapahtumassa ovat myös yhteistyötahoina LähiTapiola, Tuottajain Maito osuuskunta, Valtra, MetsäGroup Oy ja HK 

Agri. Tarkemmat ohjeet tapahtumasta on tämän tiedotteen mukana olevassa tapahtumaesitteessä. Tervetuloa 
joukolla Myllymäkeen mukavassa seurassa ja talviliikunnan hengessä !!  

Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 26.3.2015 

klo 19:30 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla.    

Kevätkokouksessa ovat esillä sääntöjen 6§ määräämät asiat. Tuottajayhdistyksen kokous on ennen  

kokousesitelmää klo 18.00 alkaen. Tilaisuuteen osallistuville on tarjolla illan mittaan ilmaiset kahvit 

pullien kera. Kokousesitelmän pitää  maasotakoulun johtaja eversti  

Kimmo Lehto Lappeenrannasta maanpuolustusasioista. Tervetulo joukolla 

kevätkokoukseen !! Kevätkokousaika kannattaa jo laittaa varaukseen kalenteriin. 

Kevätkokouksesta tulee vielä erillinen kokouskutsu Etelä-Saimaa lehdessä 22.3.2015. 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tunturisusi.com/laskiainen/&ei=pUXLVJmPIqGiyAOI0YDYCQ&bvm=bv.84607526,d.bGQ&psig=AFQjCNFVcfszwViTmHdUeQ28z2DUvjGFdQ&ust=1422694061178432
https://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/1ce366804760ebdeb04bbaf9f59cc682/Lehto_Kimmo_11402Dh2007.jpg?MOD%3DAJPERES&imgrefurl=http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/su%2Bpuolustusvoimat.fi/pv.fi%2Bstaattinen%2Bsivusto%2Bsu/puolustusvoimat/tiedotteet/eversti%2Bkimmo%2Blehto%2Bmaasotakoulun%2Bjohtajaksi&docid=q6-5FjMQH-s_QM&tbnid=2BtTg-w7-ZWfNM:&w=1181&h=1772&ei=Fi3PVKflDs_vavnDgeAK&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Nyt kannustamaan Saipa loppupeleihin!!  
 

Saipa on pyrkimässä SM-

jääkiekkoliigan loppusarjan 

pudotuspeleihin viime 

kevään tapaan. Siispä on 

paikallaan, että myös 

maamiesseuran puolelta lähdemme kannustamaan 

Saipaa voittoon 12.3.2014 SM- runkosarjan viimeiseen 

Saipan kotiotteluun (Saipa-Blues) Lappeenrantaan. 

Taipalsaaren maamiesseuran puolelta olemme 

ennakkoon varanneet jäsenillemme l5 

istumapaikkalippua tähän otteluun. Otteluun mukaan lähtevät saavat lipun subventoituun hintaan 12 €/lippu 

(normaalihinta 22€/lippu).  Subventoituun hintaan yksi lippu / jäsenperhe. 

Lippuja otteluun voi varata maamiesseuran sihteeriltä Eero Juntuselta; puh. 0400 – 372857 tai sähköpostilla: 

eero.juntunen@pp1.inet.fi. Koska lippuja on varattu vain rajallinen määrä subventoituun hintaan, jaetaan ne 

varausjärjestyksessä. Lippuvaraukset maanantaihin 2.3.2015 mennessä. 

Toivomme, että varsinkin nuoret olisivat kiinnostuneita lähtemään joukolla tähän paikalliskamppailuun ja 

kannustamaan Saipa voittoon !! 

 

Huhtikuussa opintomatkalle Tartoon Maamess- näyttelyyn 16.-18.4.2015 

Opintomatkan pääkohteena on ” Maamess 2014- maatalous-puutarha- elintarvike- ja metsänäyttely” 
Tartossa.  

Näyttely on vuosi vuodelta lisännyt suosiotaan ja tänä vuonna 
näyttelyyn odotetaan kävijöitä n. 40.000 vierasta. 
Matkaohjelmaamme pyrimme sisällyttämään myös muuta 
ohjelmaa matka-aikataulun mahdollistamissa rajoissa. Myös 
ostosaikaa Tallinnaan on varattu matkaohjelmaan.  

Matkan hinta: 275 € / osanottaja 
 
Opintomatkan osallistujamäärä on enintään 19 osallistujaa 
(varausjärjestyksessä).  
 
Matka tehdään Taipalsaaren oman yrittäjän ”Taksibussit Hongiston 19- paikkaisella pikkubussilla.  
Bussi on käytettävissä koko matkan ajan ja kuljettajana on Marko Hongisto (puh: 0400-252 227). 
Ilmoittautumiset matkalle 27.2.2015 mennessä  Eero Juntuselle; puh. 0400- 372857 tai 
sähköpostilla; eero.juntunen@pp1.inet.fi . 
 
Tarkempi matkaohjelma aikatauluineen on tämän jäsenkirjeen mukana olevassa matkaesitteessä. 
 

Lisätietoja Eero Juntuselta, puh. 0400 – 372857  

 

mailto:eero.juntunen@pp1.inet.fi
mailto:eero.juntunen@pp1.inet.fi
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mtv.fi/sport/jaakiekko/sm-liiga/artikkeli/ennakko-kesaloma-ovella-kestaako-kotijoukkueiden-kantti/3860416&ei=p1PLVP7KGZPPaL7CgdgF&bvm=bv.84607526,d.d2s&psig=AFQjCNHg12YHAKBWoRGQw-l4VxpuLAY0OA&ust=1422697715342584
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Kevätkylvöt maatilalla tapahtuma ala-asteen oppilaille Vehkataipaleella toukokuussa  
 
Toukokuussa viljan kylvöaikaan järjestämme Vehkataipaleella ala-asteen koululaisille suunnatun 
maatilatapahtuman, missä oppilaat ja vanhemmatkin pääsevät tutustumaan tämän päivän maatilan kevättöihin ja 
viljan kylvöön nykyajan konein ja menetelmin sekä kuulemaan, miten entisaikoina kylvö tapahtui.  
 
Tapahtumassa on myös tarjolla pientä maisteltavaa ja muuta mukavaa osallistuville. 
Tapahtuma-ajankohdasta tiedotetaan vielä tarkemmin kevään edistymisen myötä toukokuussa.  
Lisätietoja tapahtumasta antaa johtokunnan jäsen Seppo Koivunen, puh. 0400 – 328993 

 

Tervetuloa opintomatkalle Vuolenkosken kylälle 6.6.2015  

www.vuolenkoski.com 

Vuolenkosken kylä palkittiin viime vuonna valtakunnallisella ”Vuoden kylä 2014” 

palkinnolla. Taipalsaaren maamiesseura ja maaseutunaiset yhdessä järjestävät 

opintomatkan Vuolenkosken kylälle lauantaina 6.6.2015. Matkalle ovat tervetulleita seuran jäsenet ilmaiseksi.   

 

Opintomatka tarjoaa mielen virkistystä sekä myös mahdollisuuden tutustua ja kuulla toimenpiteistä, joilla 

Vuolenkosken kylää on kehitetty kylällä toimivien seurojen yhteistyönä ja näin lisätty asukkaiden viihtyvyyttä.  

Vuolenkosken maa- ja kotitalousseura on paikallisena toimijana järjestänyt ohjelman vierailuamme varten. Lisäksi 

meillä on mahdollisuus tutustua ja tehdä ostoksia Vuolenkosken kesätorilla, joka on yksi Etelä-Suomen vilkkaimmista 

kesätoreista. Vuolenkosken kylävierailun ohella ohjelmassa on myös yritysvierailu Kilkkilän farmille.  

OPINTOMATKA ON ILMAINEN OSALLISTUJILLE.  Opintomatkasta on tarkempi informaatio tämän jäsenkirjeen 

mukana olevassa matkaohjelmassa.  Ilmoittautumiset matkalle maamiesseuran sihteerille  

Eero Juntuselle, puh. 0400 – 372857 tai sähköpostilla  eero.juntunen@pp1.inet.fi 
 

Maaseututapahtuma 7.6.2015 Röytyssä osana Taipalsaari- päiviä.  

Taipalsaaren maamiesseura yhdessä tuottajayhdistyksen kanssa järjestävät osana Taipalsaari päivien ohjelmatarjontaa 

sunnuntaina 7.6.2015 klo 11.00- 14.00 Röytyn kotiseututalon pihapiirissä maaseutuaiheisen tapahtuman, jossa 

on esitteillä maaseudun nykypäivää ja historiaa sekä myös eläimiä ja muuta maaseutuhenkistä ohjelmaa. 

Taipalsaaren Wanhat Masinat konekerho on paikalla. ”Taipalsaaren kippari” Jarmo Koivunen on myös lupautunut 

mukaan ja esiintyy tapahtumassa.  Tilaisuusuuteen toivotamme tervetulleiksi kaikki taipalsaarelaiset; myös täällä kesää 

viettävät ” kesätaipalsaarelaiset”  

Tapahtumasta lisätietoja johtokunnan jäseniltä Markku Hulkkoselta (puh. 0400-911598) ja Seppo Koivuselta (puh.  

0400 – 328993) 

 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n vuoden 2015 jäsenmaksu on sama kuin viime vuonna 

 eli 15 euroa/jäsen.  

Toivomme, että jäsenet hoitaisivat omalta osaltaan tämän vuoden jäsenmaksun oheisella jäsenmaksu-lomakkeelle 

Taipalsaaren Maamiesseura ry:lle helmikuun aikana. Jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä 

Taipalsaaren maamiesseuran sihteeriin Eero Juntuseen, puh. 0400-372857, sähköposti: eero.juntunen@pp1.inet.fi.  

Kerromme mielellään lisää jäsenyyteen liittyvistä eduista kuin myös muusta Taipalsaaren maamiesseura ry:n tulevasta 

toiminnasta.  

mailto:eero.juntunen@pp1.inet.fi
mailto:eero.juntunen@pp1.inet.fi
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://vuolenkoski.jalusta.com/!file/!id2578&imgrefurl=http://www.vuolenkoski.fi/&h=628&w=1200&tbnid=usb2sFmBR05TuM:&zoom=1&docid=36oEbiLKl9dv2M&ei=ujrOVO3XFsqkygPem4HoDg&tbm=isch&ved=0CCUQMygHMAc

