
TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 
Taipalsaaren maamiesseuran kulunut vuosi oli sen 113. toimintavuosi. 

Maamiesseuran kevätkokous (vuosikokous) pidettiin 27.3.2013 ja syyskokous 26.11.2013. Molemmat kokoukset 

pidettiin Taipalsaaren kunnantalolla yhdessä MTK Taipalsaaren kanssa. Kevätkokouksessa kokousesitelmän piti 

Maaseudun Tulevaisuus lehden toimittaja Terhi Torikka aiheesta ”Yhdistykset yhteistyössä – tapa toimia ja näkyä 

onnistuneesti ”. Kevätkokouksessa oli mukana myös kunnan puolelta Riina Pesari, joka ketoin ” Taipalsaaren 

lainajyvästön viljamakasiinin” kunnostussuunnitelmasta. Tähän liittyen myös kevään kuluessa maamiesseura sai talletettua 

arvokasta historia-aineistoa; mm. Anton Okon perikunnalta. Syyskokouksessa kokousesitelmän piti LähiTapiolan Kaakkois-

Suomen liiketoimintajohtaja Ilpo Rautio aiheenaan ” LähiTapiola Kaakkois- Suomessa tänään” Kevätkokoukseen 

osallistui 17 henkeä ja syyskokouksessa paikalla oli 15 osallistujaa. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa: 3.3.2013, 6.6.2013, 19.9.2013 ja 5.11.2013. 

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

Juntunen, (varalla Kyösti Nakari). Sihteerinä toimi Eero Juntunen ja rahastonhoitajana on toiminut Annikki Heikkonen. 

Toiminnantarkastajina olivat Antti Jänis ja Anneli Vento. 

 

Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2013 lopussa 139 tilajäsentä, joista jäsenmaksun maksaneita 132 jäsentä. Kaikkiaan 

jäsenyyksiin liittyen perhejäsenet mukaan lukin kokonaisjäsenmäärä oli lopussa yhteensä noin 330 jäsentä. Jäsenmaksujen 

perintä hoidettiin vuoden 2013 aikana ProAgria Etelä-Suomi ry:n toimesta ja 15 euron jäsenmaksu perittiin tilajäseniltä 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 6 jäsentä ja 5 jäsentä erotettiin useamman vuoden maksamattomien jäsenmaksun vuoksi. 

 

Toimintaa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti ja useimmiten yhteistyössä Taipalsaaren tuottajayhdistyksen ja 

Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n kanssa. Maaliskuussa 9.3.2013 toteutettiin yhteinen talvivirkistyspäivä Joutsenossa 

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

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

tapahtumaan. Huhtikuun alussa toteutettiin maamiesseuran ja kotiseutuyhdistyksen yhteistyönä Röytyn kotiseututalon 

navetan kattotalkoisiin osallistuneille yhteinen opintomatka Tallinnaan 7.-8.2013, jolle osallistui yhteensä 18 henkeä. 

Kevään ja loppukesän kuluessa suoritettiin vielä viimeistelyjä Röytyn kotiseututalon navetan pärekaton osalla. Kaikkiaan 

Röytyn kotiseututalon navetan pärekaton uusimiseen vv. 2009- 2013 osallistuttiin 55 hengen talkoopanoksella. 

Huhtikuussa osallistuttiin ProAgria Etelä-Suomi ry:n järjestämään ” Virtaa järjestöstä” tilaisuuteen 14.4.2013 

Savitaipaleella.  

 

Kesäkuussa 6.6.2013 tehtiin tutustumisvierailu Imatralle Urpo Ikävalkon kotiseutumuseolle 

20 jäsenen voimin. Vierailu oli erittäin kiinnostava ja mukana olleet pääsivät omin silmin 

näkemään, kuinka merkittävän ja hienon kokoelman historiallista maatalouteen, autoiluun, sota- ja 

paikallishistoriaan liittyvää esineistöä oli koottuna kotiseutumuseon puitteisiin. 

 

Kesä-heinäkuun vaihteeseen ajoittuneena viikonloppuna osallistuttiin Taipalsaari päivien toteuttamiseen 30.6.2013 ja 

Taipalsaaren Wanhat Masiinat kerho toi esille 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. 

 

Syyskauden keskeisin tapahtuma oli Taipalsaaren maaseutunaisten kanssa yhteistyössä valmisteltu 

toteutettu ” rosvopaisti-ilta” lokakuun alussa.  Tapahtuman valmistelut aloitettiin jo edellisenä 

päivänä valmistelemalla ” rosvopaistiuuni”, jonka lämmössä sitten seuraavana päivän illan paistit 

kypsyivät makoisaksi ja suussa sulavaksi ” rosvopaistiksi” 8 tunnin ajan.  

Maamiesseuran miehet huolehtivat ” rosvopaistin” valmisteluista ja maaseutunaisten puoli hoiti 

puolestaan muut ” rosvopaisti-iltaan” lisukkeet ruokailuun liittyen. Tilaisuudesta saadun positiivisen 

palautteen pohjalta tuli toiveita myös seuraavalle syksylle yhteisen ruokatapahtuman järjestämisestä. 

 

Maamiesseuran puheenjohtaja Jarmo Koivuselle luovutettiin ProAgria Keskusten liitto ry:n kultainen järjestömerkki hänen 

70-vuotispäivänään 10.10.2013. Maamiesseura edustus oli mukana 4.8.2013 Nuijamaan maamiesseura ry:n 100-

vuotisjuhlassa luovuttaen juhlivalle seuralle 100 € seuran juhlarahastoon.  

Vuoden 2013 aikana jäsenistölle lähettiin 2 jäsentiedote, jossa kerrottiin ajankohtaisista ja tulevista asioista sekä 

tapahtumista.   

Vuoden 2013 kulut olivat 2753,21 euroa ja tuotot 3017,07 euroa. Vuoden 2013tilinpäätös oli ylijäämäinen 263,86 euroa. 

Ylijäämä on siirretty taseeseen kohtaan ed. vuosien ylijäämä.  Taseen loppusumma oli 30.289,60 euroa.   


