
TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 
Taipalsaaren maamiesseuran kulunut vuosi oli sen 111. toimintavuosi. 

Maamiesseuran kevätkokous (vuosikokous) pidettiin 24.3.2011 ja syyskokous 24.11.2011. Molemmat kokoukset 

pidettiin Taipalsaaren kunnantalolla yhdessä MTK Taipalsaaren kanssa. Kevätkokouksessa kokousesitelmän piti  

mv./keksijä Matti Järvinen Lappeenrannasta aiheena ”Voitelematon pitopohjasuksi ja miten se tehtiin”. 

Syyskokouksessa esitelmän piti MTK Kaakkois-Suomen kenttäpäällikkö Marjut Henttonen aiheena ” Ajankohtaista 

maataloudesta”. Kevätkokoukseen osallistui 21 henkeä ja syyskokouksessa paikalla oli 17 osallistujaa. 

 

Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 2 kertaa:3.3.2011 ja 13.11.2011. 

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Jarmo Koivunen, puheenjohtaja, Marko Suutari (varalla Matti Kuitto), Seppo Koivunen 

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

Vitikainen (varalla Leena Korhola), Timo Karhu (varalla Ilkka Multaharju), Markku Hulkkonen (varalla Seppo Saira), 

Eero Juntunen (jäsen/sihteeri) (varalla Kyösti Nakari). Rahastonhoitajana on toiminut Annikki Heikkonen ja 

tilintarkastajina Antti Jänis ja Anneli Vento. 

 

Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 333 jäsentä; näistä miehiä 188 ja naisia 145.  Jäsenmaksujen 

perintä hoidettiin vuoden 2011 aikana ProAgria Etelä-Karjalan toimesta ja 15 euron jäsenmaksu perittiin tilajäseniltä ja 

se piti sisällään myös tilalla olevat muut henkilöt. Tilajäseniä oli kaikkiaan 134 jäsentä; näistä 15 oli myös ProAgria 

Etelä-Karjala ry:n suorajäseniä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi myös uusia jäseniä 1 jäsen.. 

 

Toiminta toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti ja useimmiten yhteistyössä Taipalsaaren tuottajayhdistyksen ja 

Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n kanssa. Maaliskuussa 13.3.2011 toteutettiin yhteinen talvivirkistyspäivä Joutsenossa 

Myllymäessä maaseutunaisten, MTK Etelä-Karjalan tuottajaliiton ja Etelä-Karjalan maaseutunuorten kanssa. Väkeä 

tässä maakunnallisessa tapahtumassa oli erittäin paljon; myös Taipalsaaren maamiesseuran jäseniä, jotka saivat ilmaisen 

laskettelulipun tapahtumaan.  

Alkukevään tärkeä tapahtuma oli Röytyn kotiseututalon navettarakennuksen pärekattotalkoiden kolmas vaihe. Kesäkuun 

alkupuolella Röytyn navetan pärekatosta uusittiin kunnantalon puoleinen osa talkoilla. Päreet tehtiin itse voimin ja 

omalla pärehöylällä, jonka Taipalsaaren maamiesseura ry:lle oli lahjoittanut imatralainen Urpo Ikävalko. vuonna 2010. 

Tarvikkeiden teko ja kattotalkoita pidettiin 5-6 päivänä ja kaikkiaan talkoisiin osallistui 20 henkeä. Kaikkiaan 

talkootunteja tehtiin noin 384 tuntia. Talkoot saivat myönteistä julkisuutta ja myös tiedotusvälineissä asia noteerattiin 

myönteisesti; mm. Helsingin Sanomat teki puolen sivun jutun asiaan liittyen. 

 

Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna osallistuttiin Taipalsaari päivien toteuttamiseen ja Taipalsaaren maamiesseura 

organisoimana esitettiin Röytyn kotiseututalolla sunnuntaina 3.7.2011 Vehkataipaleen näytelmäpiirin esittämänä ” Mitäs 

se polle tykkää” näytelmä. Katsojia oli yli sata henkeä ja niinpä näytelmä esitettiin kahtena näytöksenä peräkkäin. Myös 

Taipalsaaren Wanhat Masiinat kerho toi näytille konemiesten vanhoja traktoreita ja koneita. MVäkeä tässä tapahtumassa 

oli noin 150- 200 henkeä. Vanhojen autojen Saimaan ympäriajo Taipalsaaren kautta tapahtui samana sunnuntaina ja näin 

se osaltaan täydensi tapahtumaa. 

Konekerhon toiminta on ollut koko vuoden varrella aktiivista ja se on elävöittänyt maamiesseuran toimintaa sekä tuonut 

sen eri tapahtumiin lisävetovoimaa. Konekerhon puheenjohtajana on toiminut Seppo Koivunen. 

 

Vuoden 2011 lopun pääaktiviteetti oli ”Ruisleipätalkoot” koululaisille marraskuun lopulla osana  

Etelä-Karjalan ”Metkat ”-tapahtumaa on lasten kulttuuriviikolla 19.11.2011. Maaseutunaiset, maamiesseura ja tuottajat 

järjestivät yhdessä tapahtumaan liittyen ” Ruisleipätalkoot”  Saimaanharjun koulukeskuksessa. Tapahtuma sisälsi Etelä-

Karjalan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen neuvojan Sari Paajasen johdolla viljojen ja niistä saatavien raaka-

aineiden esittelyn sekä ruisleipäsämpylöiden leivonnan sen jälkeen yhdessä koululaisten kanssa. Jokainen osallistuja sai 

mukaansa leipomansa ruissämpylät ja tapahtuman esitteen. Tapahtuma sai kouluilta ja tapahtumaan osallistuneilta 

oppilailta kiitettävän palautteen ja vastaavia tapahtumia toivottiin myös jatkossa kouluille. Taipalsaaren maamiesseura 

tuki koululaisten ”Ruisleipätalkoiden ” järjestämistä myös rahallisesti 200 eurolla. 

 

Vuoden 2011 toiminta huipentui jäsenistölle järjestettyyn pikkujoulutapahtumaan 26.11.2011 Röytyn kotiseututalolla. 

Tilaisuus järjestettiin yhdessä MTK Taipalsaaren tuottajayhdistyksen kanssa. Pikkujoulutapahtumaan osallistui yhteensä. 

60 osallistujaa. Molemmat yhdistykset tukivat jäsentensä osallistumista tapahtumaan maksamalla osan merkittävän osan 

jouluaterian hinnasta. Jäsenet saivat 35 hintaisen jouluaterian 10 euroa/osallistuja.. 
Vuoden 2011 aikana jäsenistölle lähettiin 2 jäsentiedotetta, joissa kerrottiin ajankohtaisista ja tulevista asioista sekä 

tapahtumista. Maamiesseuran edustajat osallistuivat myös ProAgria Etelä-Karjalan edustajakokouksiin (vuosikokous ja 

syyskokous) vuonna 2011.  

Vuoden 2010 kulut olivat 2545,81 euroa ja tuotot 3984,66 euroa. Ylijäämä on siirretty taseeseen kohtaan ed. vuosien 

ylijäämä. Vuoden 2011 tilinpäätös oli ylijäämäinen 1438,85 euroa. Taseen loppusumma oli 30679,74 euroa.   


