TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY

JÄSENKIRJE 2 / 2015
Hyvät maamiesseuran jäsenet,
Näin syksyn tullen on aika suunata katseet tulevaan toimintaamme.
Maamiesseuramme jäsenille ja jäsenperheille onkin toiminnassamme tarjolla tälle syksylle paljon yhteisiä
tilaisuuksia ja tapahtumia. Tapahtumista osa on jo perinteeksi muodostuneita, mutta uuttakin on joukossa.
Syksyn toimintamme aloitamme perinteisellä ” maamiesten ruokakurssilla”
syyskuun viimeisenä lauantaina 26.9.2015 Jänkäsalossa. Tällä kertaa
ruokakurssin teemana on makkaran valmistus kotimaisista raaka-aineista. Kurssin
päätteeksi pääsemme sitten maistelemaan valmistamiamme makkaraherkkuja
Jänkäsalon kodalla mukavassa miesseurassa.
Lokakuussa on jäsenillämme on mahdollisuus päästä vaikuttamaan äänivaltaisina jäseninä. ProAgria
Etelä-Suomi ry:n edustajisto valitaan lokakuussa pidettävissä vaaleissa. Vaalit pidetään
jäsenalueittain ja Etelä-Karjalan osalla vaalikokous on keskiviikkona 7.10.2015 Lappeenrannassa
Upseerikerholla klo 17:00-20:00.
Maamiesseuramme on yhteisöjäsenenä ProAgria Etelä-Suomi ry:ssä. Tämän myötä kaikki Taipalsaaren
maamiesseura ry:n jäsenet ovat myös äänivaltaisia jäseniä edustajiston vaalissa.
Etelä-Karjalan alueelta valitaan 8 jäsentä ProAgria Etelä-Suomi ry:n edustajistoon vuosille 20162019. Lisäksi Etelä-Karjalan jäsenalueelta valitaan vuosille 2016- 2017 ProAgria Etelä-Suomi ry:n
hallitukseen yksi hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.
Nyt onkin hyvä syy tulla joukolla tähän vaalikokoukseen 7.10.2015 varmistamaan, että myös
Taipalsaarelta saamme omat edustajamme mukaan ProAgria Etelä-Suomi ry:n hallintoon.
Marraskuun lopulla jäsenillemme on sitten ” uutta ” tarjolla. Nimittäin
Lappeenrannan uuden teatterin pienen näyttämön avajaisensi-ilta lauantaina
21.11.2015 klo 19.00 alkaen.
Olemme varanneet yhdessä Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n ja tuottajayhdistyksen
kanssa ensi-iltaan lippuja ennakkoon. Pienen näyttämön avajaisensiiltanäytöksenä on ” MUMMO” näytelmä. Tervetuloa joukolla mukaan avajaisensiiltanäytökseen .
Perinteinen sääntömääräinen yhdistyksemme syyskokous on marraskuussa
26.11.2015 torstaina Taipalsaaren kunnantalolla. Entisen käytännön mukaan
samana iltana on myös tuottajayhdistyksen syyskokous samassa tilassa. Yhteinen
kokousesitelmä on tällä kertaa mielenkiintoinen ja meille taipalsaarelaiselle myös
ylpeydenaine. Nimittäin vuoden 2015 ”ravikuningatar Saga S” ja miten se tehtiin
omistajan Ilkka Pyysalon ja valmentaja/ohjastaja Matti Nisosen toimesta.
Unohtamatta taustatyön tehnyttä isää eli Esko Pyysaloa. Kannattaa tulla mukaan
kokoukseen.
Tämän tiedotteen sisäsivuilla on tarkemmin kerrottu näistä loppuvuoden tapahtumista sekä niihin
ilmoittautumisista. Ajankohtaista tieto löytyy myös www-sivuiltamme ja facebook:sta (
www.maaseutuseurat.fi tai http://facebook.com/maaseutuseurat
Kannattaa olla aktiivinen ja rohkeasti tulla mukaan niihin.
Toivotaan, että syyskuun säät olisivat suosiolliset ja näin syksyn sato saataisiin korjattua hyvälaatuisena
talteen.
Hyvää loppusyksyä kaikille jäsenillemme ja jäsenperheillemme sekä reipasta mukana oloa tulevissa
tapahtumissamme!

Syysterveisin
Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta
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KOKOUSKUTSU
PROAGRIA ETELÄ-SUOMI RY:N ETELÄ-KARJALAN JÄSENALUEEN
VAALIKOKOUS KESKIVIIKKONA 7.10.2015.
Etelä-Karjalan jäsenalueen vaalikokous pidetään keskiviikkona 7.10.2015 klo 17:00 -20:00 Lappeenrannassa
Upseerikerholla, Upseeritie 2, 53100 Lappeenranta.
ProAgria Etelä-Suomi ry:n jäsenalueiden vaalikokouksiin osallistutaan jäsenaluejakoa
noudattaen (yhdistyneet ProAgria keskusten alueet). Etelä-Karjala on muodostaa yhden jäsenalueen.
Etelä-Karjalan jäsenalueen vaalikokouksessa 7.10.2015 Lappeenrannan upseerikerholla valitaan ProAgria
Etelä-Suomi ry:n edustajistoon 4-vuotiskaudelle 2016 - 2019 Etelä-Karjalan jäsenalueelta 8 varsinaista
edustajaa sekä enintään viisi varajäsentä.
Kokonaisuudessaan ProAgria Etelä-Suomi ry:n edustajiston koko on 50 edustajaa.
Lisäksi 7.10.2015 Etelä-Karjalan jäsenalueelta vaalikokouksessa valitaan myös ProAgria Etelä-Suomi ry:n
hallitukseen 2-vuotiskaudelle 2016- 2017 yksi jäsen (1) sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen.
Kokonaisuudessaan ProAgria Etelä-Suomi ry:n hallituksen koko kaudella 2016- 2017 tulee olemaan 5 jäsentä.
Kokous- ja kahvitarjoilujen helpottamiseksi pyydetään kokoukseen osallistujilta ilmoittautuminen 30.9.
mennessä Sanna Lento-Kempille ( sanna.lento-kemppi@proagria.fi tai puhelimitse 040 544 7768 )
Tervetuloa nyt joukolla tähän vaalikokoukseen 7.10.2015 varmistamaan, että myös Taipalsaarelta saamme
omat edustajamme mukaan ProAgria Etelä-Suomi ry:n hallintoon.

Maamiesten MAUKKAITA KOTITEKOISIA MAKKAROITA – kurssi
Aika:
Paikka:

Lauantai 26.9.2015 klo 15–18.
Jänkäsalon kodalla Taipalsaaren Jänkäsalossa

Toiminnassamme jo perinteeksi muodostunut ”maamiesten ruokakurssi”
saa jatkoa myös tänä syksynä. Tällä kertaa kokoonnumme
opettelemaan miesjoukolla makkaran valmistusta kotimaisista puhtaista
raaka-aineista.
Kurssilla valmistamme neljää eri tyypistä makkaralaatua:
riistamakkaraa, bratwurstia, sika-nautamakkaraa sekä perinteistä
” ryynäriä”.
Ruokakurssillamme ohjaajana ja kouluttajana toimii erikoisneuvoja, kotitalousopettaja
Tuija Kokkonen Etelä-Karjalan Martat ry:stä.
Hänellä on vuosien kokemus makkarakurssien toteutuksista, joten hänen johdollaan on
odotettavissa suussa sulavia makkaraherkkuja maisteltavaksemme.
Kurssin päätteeksi maistelemme sitten kurssimme annin eli vietämme yhteiset
” makkamaistajaiset” Jänkäsalon viihtyisällä kodalla.
Valmistamiemme makkaroiden ” kyytipoikana” tarjolla on myös illallisteemaan sopivat
lisukkeet kuten salaatit (omena-puolukkasalaattia, perunasalaattia ja sinapit).
Kurssin hinta on 35 euroa osanottajalta sisältäen makkarakurssille varattavat
makkarantekovälineet, kotimaiset raaka-aineet, 3,5 tunnin koulutuksen ja makkaroiden
valmistuksen, kouluttajan jakaman materiaalin sekä neljän eri makkaralajin maistajaiset yhteisen illanvieton
muodossa.
Lisätietoja ja kurssille ilmoittautumiset 22.9. mennessä maamiesseuran sihteeri Eero Juntuselle, puh. 0400372857, sähköposti: eero.juntunen@pp1.inet.fi .Kurssille sopii 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Tervetuloa Lappeenrannan uuden teatterin pienen
näyttämön avajaisiin katsomaan MUMMO näytelmän
ensi-iltaa lauantaina 21.11.2015 klo 19.00
MUMMO
Ohjaus:
Lavastus ja puvustus:
Mummona:

Mikko Kaukolampi
Tarja Jaatinen
Marja-Liisa Ketola

Mitä mummo tuo sinulle mieleen?
Myönteisiä kuvia välittämisestä, lämmöstä ja
elämänkokemuksesta?
Meidän mummomme on kaikkea tätä. Mummo ei
iästään huolimatta ole luopunut
elämänhalustaan, vaan pohtii maailman menoa
sutjakkaasti savo -karjalaisittain. Mummon
lähipiirissä viihtyvät elämänkumppani ja
sukulaistyttö; vieraisilla vilahtavat myös Arnold
Schwarzenegger ja Ridge Forrester…

Anni Nykäsen sarjakuvaan perustuva näytelmä
MUMMO saa odotetun ensi-iltansa uutuuttaan
hohtavan teatteritalon pienellä näyttämöllä
marraskuussa 21.11.2015.
Näyttämöversion dramatisoinnista ja ohjauksesta vastaa Mikko Kaukolampi. Näytelmän
lavastus ja puvustus ovat Tarja Jaatisen käsialaa ja mummona häärää kokenut
kaupunginteatterin näyttelijä Marja-Liisa Ketola.
Teatteriretken toteutamme yhteistyössä Taipalsaaren maamiesseuran, Taipalsaaren
maaseutunaisten ja MTK Taipalsaaren tuottajayhdistyksen kanssa.
Lipun hinta 22 euroa /osallistuja. Olemme varanneet ennakkoon lippuja seuroillemme 60
paikkaa tähän Mummo näytelmän ensi-iltaan.
Ilmoittautumiset maamiesseuran sihteeri Eero Juntuselle ( puh. 0400-372857 ) tai
sähköpostilla eero.juntunen@pp1.inet.fi.

Tervetuloa uuteen ja upeaan Lappeenrannan teatteriin IsoKristiinaan!

Taipalsaaren
maamiesseura ry

Taipalsaaren
maaseutunaiset ry

MTK Taipalsaaren
tuottajayhdistys ry
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TERVETULOA Taipalsaaren Maamiesseuran SYYSKOKOUKSEEN , joka
pidetään TORSTAINA 26.11.2015 klo 19:15 alkaen Taipalsaaren
kunnantalolla.
Esillä ovat sääntöjen 6§ määräämät asiat.
Entisen käytännön mukaan samana iltana on myös tuottajayhdistyksen syyskokous samassa tilassa.
MTK Taipalsaaren tuottajien syyskokous on maamiesseuran kokouksen edellä klo 18.30 alkaen.
Maamiesseuran varsinainen kokous alkaa n. klo 20.00. Sitä ennen n. klo 19.15 alkaen on osallistujille
tarjolla ilmaiseksi yhteinen joulupuuro ja kokouskahvit sekä yhteinen kokousesitelmä molempien
kokousten osallistujille.
Yhteinen kokousesitelmä onkin tällä kertaa mielenkiintoinen.

Tänä vuonna Kuninkuusraveissa Joensuussa ravikuningattaren tittelin
sai taipalsaarelaisen Ilkka Pyysalon omistama ja Matti Nisosen
ohjastama SAGA S.
Tämä oli meille kaikille taipalsaarelaisille ylpeydenaihe ja Taipalsaari on
saanut Saga S:n myötä positiivista julkisuutta runsaasti.
Mutta miten se tehtiin ja mitä se on vaatinut.
Tästä tulemme kuulemaan 26.11.2015 syyskokouksessamme, kun
SAGA S:n omistaja Ilkka Pyysalo ja ohjastaja/valmentaja Matti
Nisonen kertovat SAGA S:n menestystarinan. Unohtamatta myöskään
Ilkan isän, Esko Pyysalon panosta taustalla.
SAGA S:n ravikuningattaruus on tuonut myös positiivista nostetta
Lappeenrannan ravirata Oy:n toiminnalle. Tätä näkökulmaa on
valottamassa Lappeenrannan ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Tamminen myös
syyskokouksessa.

VUODEN 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU KÄYNNISSÄ – YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN
ALUEEMME YHDISTYTEN JA YHTEISTYÖTAHOJEMME KANSSA
Tulevan vuoden 2016 toiminnan suunnittelu on meneillään ja ideoita ja ajatuksia vuodelle 2016 kerätään niin
loppuvuoden yhteisissä tapaamisissamme kuin myös suoraan
jäseniltämme saatavista palautteista. Maamiesseuran johtokunnan
kokouksessamme 18.8.2015 kartoitimme jo alustavasti tulevan
vuoden 2016 tapahtumia ja toimenpiteitä.
Kesäkuun alussa 6.6.2015 tekemämme opintomatka vuonna 2014
valtakunnallisen kyläpalkinnon saaneeseen Vuolenkosken kylään Iitissä
antoi myös paljon uusia ideoita tulevaan toimintaamme. Mm. nuorten
mukaan saamiseen toimintaamme sekä myös sosiaalisen median hyödyntämiseen tiedottamisessa.

Tavoitteemme on, että toimintamme sisältäisi aina uusia asioita ja tapahtumia ainakin
kolmanneksen kokonaisuudesta kunakin vuonna. Vanhat hyväksi koetut tapahtumat kuitenkin
mukana pitäen. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa ja nuorten mukaan saaminen toimintaan korostuvat
tulevassa toiminnassamme. Myöskään kansainvälisyyttä unohtamatta. Tähän liittyen onkin alustavasti jo
suunnitteilla Etelä-Karjalan maaseutuseurojen ja ProAgrian yhteinen opintomatka heinäkuulle Ruotsiin
Borgebyn peltopäivätapahtumaan siihen liittyvine tilavierailuineen.
Jäsenmäärämme on kasvanut kuluneen vuoden aikana yli 10 prosentilla ja jäsenmäärämme on jo yli 160
jäsentä. Toivomme, että kehitys jatkuu samanlaisena myös tulevana vuonna ja näin kasvava joukko
jäsenistöämme pääsee osallistumaan toimintaamme.

Tervetuloa tapahtumiimme
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