
TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
Taipalsaaren maamiesseuran kulunut vuosi oli sen 112. toimintavuosi. 

Maamiesseuran kevätkokous (vuosikokous) pidettiin 29.3.2012 ja syyskokous 22.11.2012. Molemmat kokoukset pidettiin 

Taipalsaaren kunnantalolla yhdessä MTK Taipalsaaren kanssa. Kevätkokouksessa kokousesitelmän piti keittiömestari & 

Linnoituksen isäntä 2011 Ulla Liukkonen aiheesta ”Kotimaista lähiruokaa sen olla pittää”. Syyskokouksessa 

kokousesitelmän piti Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Olli Vormisto aiheena” Saimaanharjun uusi S- 

market  Taipalsaarella ja ajankohtaista Etelä-Karjalan päivittäistavarakaupasta”  Kevätkokoukseen osallistui 14 

henkeä ja syyskokouksessa paikalla oli 20 osallistujaa. 

  

Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 2 kertaa: 24.2.2012 ja 16.11.2012. 

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Jarmo Koivunen, puheenjohtaja, Jarmo Kallio (varalla Marko Kannelniemi), Marko Suutari 

(varalla Matti Kuitto), Seppo Koivunen (varalla Kari Turkia), 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 2012 lopussa yhteensä 333 jäsentä sisältäen perhejäsenet; näistä miehiä 190 ja naisia 

143. Jäsenmaksujen perintä hoidettiin vuoden 2012 aikana ProAgria Etelä-Karjalan toimesta ja 15 euron jäsenmaksu 

perittiin tilajäseniltä ja se piti sisällään myös tilalla olevat muut henkilöt. Jäsenmaksun saaneita jäseniä oli kaikkiaan 138 

jäsentä, joista 122 maksoi jäsenmaksun vuonna 2012. Maksaneista jäsenistä 15 oli myös ProAgria Etelä-Karjala ry:n 

suorajäseniä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi uusia jäseniä 3 jäsentä. 

 

Toimintaa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti ja useimmiten yhteistyössä Taipalsaaren tuottajayhdistyksen ja 

Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n kanssa. Maaliskuussa 10.3.2012 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. Huhtikuussa osallistuttiin ProAgrian ja Yara Oy:n yhteiselle Maamess- näyttelymatkalle 

Tartoon 

Alkukevään tärkeä tapahtuma oli Röytyn kotiseututalon navettarakennuksen 

pärekaton uusimisen loppuun saattaminen. Röytyn navetan pärekatosta viimeiset 

osat valmistuivat ja näin tämä 4- vuotinen projekti saatettiin loppuun saatettiin. 

Kuten edellisvuonna myös keväällä 2012 päreet tehtiin itse omalla pärehöylällä. 

Tarvikkeiden teko ja kattotalkoita pidettiin 5-6 päivänä ja kaikkiaan talkoisiin 

osallistui noin 17 henkeä. Katon viimeistelytyöt hoidetaan vielä keväällä 2013. 

 

Kesä-heinäkuun vaihteeseen ajoittuneena viikonloppuna osallistuttiin Taipalsaari 

päivien toteuttamiseen ja Taipalsaaren Wanhat Masiinat kerho toi näytille kone-

miesten vanhoja traktoreita ja koneita. Väkeä tässä tapahtumassa oli runsaasti. 

Vanhojen autojen Saimaan ympäriajo Taipalsaaren kautta tapahtui samana viikon-

loppuna ja näin se osaltaan täydensi tapahtumaa. Konekerhon toiminta on ollut aktiivista ja se on elävöittänyt maamies-

seuran toimintaa sekä tuonut sen eri tapahtumiin lisää vetovoimaa. Konekerhon puheenjohtajana on toiminut Seppo 

Koivunen. 

Suomalaisen ruokatuotannon esilletuonti ja tuottajien osuuden esittely ruoan hinnanmuodostuksessa toteutettiin ProAgria 

Etelä-Karjala ry:n järjestämillä ” Maaseutumarkkinoilla” Lappeenrannan torilla syyskuun toisena viikonloppuna. 

Taipalsaaren maamiesseuran toimesta tuotiin esille konkreettisesti, mikä osuus alkutuottajan osuus on ruisleivän hinnan-

muodostuksessa. Esillä oli ”jättireikäleipä”; halkaisijaltaan 60 cm. Leivän muodossa tuotiin esille, että alkutuottajan 

tuottaman rukiin osuus leivän loppuhinnasta on vain 4 %.a. Esittely sai positiivista huomiota osakseen maaseutu-

markkinoille osallistuneiden, n. 10 000 kävijän osalla.   

Saman teeman merkeissä Taipalsaaren Wanhat Masinat kerhon toimesta toteutettiin myös 

Vehkataipaleella syyskuun alussa pellonpiennartapahtuma. Koululaisille esiteltiin viljan puntia 

uusilla ja vanhoilla ja nykykorjuumenetelmillä. Tapahtuman keskeinen osio oli Taipalsaaren 

maamiesseura ry:n kunniajäsen mv. Antti Kilpiän huomiointi. Antti Kilpiälle luovutettiin 

tunnustuspalkinto 60 vuotta yhtäjaksoisesti tapahtuneesta viljan korjuusta puimurilla. 

Pellonpiennartapahtuma toteutettiin Antti Kilpiän omistajalla pellolla. Samalla pellolla, jolla 

hän oli 60 vuotta sitten ensimmäisen kerran korjannut viljaa omalla leikkuupuimurilla. 

Vuoden 2012 aikana jäsenistölle lähettiin 1 jäsentiedote, jossa kerrottiin ajankohtaisista ja 

tulevista asioista sekä tapahtumista. Maamiesseuran edustajat osallistuivat myös ProAgria Etelä-Karjalan 

edustajakokouksiin. Syyskokouksessa päätettiin, että Taipalsaaren maamiesseura ry hyväksyy ProAgria Etelä-Suomi ry:n 

jäsenmalliuudistuksen ja liittyy ProAgria Etelä-Suomi ry:n jäseneksi vuonna 2013. 

Vuoden 2012 kulut olivat 1578,99 euroa ja tuotot 3474,99 euroa. Vuoden 2012 tilinpäätös oli ylijäämäinen 1896,00 euroa. 

Ylijäämä on siirretty taseeseen kohtaan ed. vuosien ylijäämä.  Taseen loppusumma oli 31.075,74 euroa.   


