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UUSIA TUULIA ALKANEENA VUONNA 2016 SEURAMME TOIMINTAAN  
 

Uusia tuulia alkaneeseen vuoden toimintaamme haemme panostamalla yhteistyöhön nuorten kanssa. Etelä-Karjalan 
maataloussäätiö antaa osaltaan ” tuulta purjeisiimme” tukemalla hankettamme. 

Nuorten näkökulmaa lisää toimintaamme saadaksemme olemme yhdessä Taipalsaaren maaseutunaisten kanssa 
käynnistäneet kaksivuotisen yhteistyön Saimia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja heidän perustamansa LUX - 
osuuskunnan kanssa.  

Uskomme, että yhteistyömme kautta saamme uusia tuoreita nuorten ideoita 

elävöittämään jo sinänsä laaja-alaista toimintaamme jäsenkunnallemme.  Seuramme 

tapahtumissa nuoret tulevat olemaan aktiivisesti mukana niin toimijoina kuin myös 
toiminnan kehittäjinä. 

Jäsenistömme toiveita ja kehittämisideoita tullaan myös kartoittamaan alkuvuodesta 
pienimuotoisella kyselyllä. Tiimiläisille yhteistyömme antaa mahdollisuuden opinnoissa 
hankittujen taitojen ja osaamisen soveltamiseen yhdistystoiminnan kehittämiseen sekä 
saada samalla tästä yhteistyöstä opintoihin vaadittavia opintopisteitä.  

Kuvassa Lux - tiimin nuoret alkaen vasemmalta: Isa Räihä, Elsa Melkko, Titta Heikkinen, Henna Kuntola ja Laura 
Kotisalo. Osuuskunta Lux.n nuoret edustajat ovat jo mukana työpanoksellaan ja nuorten näkemyksillä koko perheen 
laskiaistapahtumassamme 7.2.2016 Haikkaanlahden metsästysmajalla.  

Maamiesseuramme toiminnassa alkanut vuosi on seuramme 116. toimintavuosi.  Korostamme edelleen toiminnassamme 
asioita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä jäsentemme välillä sekä antavat virkistystä niin arjen askareisiin kuin myös 
ammatillista tukea. Alkaneena vuonna haemme aktiivisesti lisää myös uusia jäseniä seuramme toimintaan sekä 
vahvistamme edelleen yhteistyötämme Taipalsaarella toimivien muiden seurojen kanssa kuin myös Etelä-Karjalan alueen 
maaseutuseurojen kanssa. Kehitämme viestintäämme monikanavaisena ja myös tämän päivän ”some - maailman” 
tarjoamat mahdollisuudet hyödyntäen. Toki unohtamatta perinteisiäkään jäsenviestinnän muotoja.  

Toimintaamme kannattaa seurata www-sivuiltamme ( www.maaseutuseurat.fi ) sekä  facebook-sivuiltamme 
(www.facebook.com/maaseutuseurat ), jonne päivitetään reaaliaikaisena tiedot tapahtumistamme ja muista 
ajankohtaisista asioista. 

Merkittävänä asiana alkavalle vuodelle on myös Röytyn kotiseututalon pihapiirin 
koottavan ” vanhojen traktorityökoneiden avomuseon” teko. Kyseessä on 
puolentoista vuoden projekti, jonka tavoitteena on ”vanhojen traktorityökoneiden 
avomuseon” avaaminen kesällä 2017 Taipalsaari päivien yhteydessä. Mukana 
toiminnassa ovat myös tuottajayhdistys sekä kunta. Asiaa valmistellaan pienemmän 
työryhmän voimin puheenjohtajana Jarmo Koivunen.  

Viime vuonna jäsenmäärämme kasvoi lähes + 15 %:lla. Tästä olemme iloisia ja toivomme, että toimintamme myötä sama 
kehitys myös jatkuu alkaneena vuonna.  Toimintamme mahdollistamiseksi jäsenistömme maksamat vuosittaiset 
jäsenmaksut ovat keskeisessä roolissa. Tämän jäsenkirjeen mukana lähetämme myös maamiesseuran jäsenille 
vuoden 2016 jäsenmaksulaskun, jonka suuruus on 15 euroa /jäsen. Toivomme, että toimintamme koetaan jäsenistöä 
palvelevana ja myös sellaisena, että sen kannustaa kaikkia hoitamaan jäsenmaksun ajallaan 28.2.2016 mennessä. 

Tässä vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä on kerrottu sisäsivuilla ja liitteissä alkuvuoden tapahtumistamme ja 

toiminnastamme.  Tervetuloa mukaan tapahtumiimme ja ota mukaan myös naapurisi. Nähdään 

laskiaissunnuntaina 7.2.2016 Haikkaanlahdella koko perheen laskiaistapahtumassamme !   

Yhteistyöterveisin    

Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta 

http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat
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Helmi-maaliskuussa talvi on parhaimmillaan ja niinpä tähän liittyen tarjolla on monenlaista aktiviteettiä liikunnan ja 
ulkoilun merkeissä 

Tervetuloa koko perheen laskiaistapahtumaan Haikkaanlahden metsästysmajalle (Vitsaintie 51) 
sunnuntaina 7.2.2016 klo 12.00 -15.00.  

Tarjolla mukavaa laskiaisohjelmaa, yhdessä oloa ja 
huikean pitkä ja turvallinen laskiaismäki, jossa niin 

pienet kuin vähän isommatkin saavat kokoa 

laskiaismäen riemua.  

Tapahtumaan ovat kaikille avoin ! 

Vuoden 2009 iskelmäartisti   
Pasi Vainionperä on mukana tapahtumassa ja 

hän juontaa ja laulaa ja laulattaa laskiaisväkeä 

tapahtuman aikana.  
Ohjelmassa on myös lapsille hevosajelua, leikkimielisiä kisailuja ja muuta mukavaa ohjelmaa.  
Omat liukurit ja pulkat vain mukaan ja mäkeen ! 
Buffetissa on myös tarjolla sopivaa evästä; mehua, makkaraa, nokipannukahvia, pullaa jne.  

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat maamiesseura ja maaseutunaiset.    

Tapahtumaan ovat tervetulleita niin jäsenet perheineen kuin myös kaikki muutkin. 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 yhteistyöperinne ” Yhteinen ulkoilu- ja laskettelupäivä Joutsenon 

Myllymäessä” toteutuu myös tänä vuonna lauantaina 12.3.2016 klo 10.00 -14.00.   

Tilaisuuden vastuullinen päätoteuttaja on MTK- Kaakkois-Suomen tuottajaliiton nuoret. He 
toivottavat tervetulleiksi tapahtumaan mukaan myös Taipalsaaren maamiesseuran ja 

maaseutunaisten jäsenet perheenjäsenineen.   

Ulkoilu- ja laskettelupäivässä on tarjolla veloituksetta nokipannukahvia, 
grillimakkaraa, mehua ja pullaa.  

MTK Kaakkois-Suomi tarjoaa jäsenilleen sekä myös yhteistyössä 
Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenille ILMAISEN 

HISSILIPUN 4 tunnin lasketteluun.  

Tarkemmat ohjeet tapahtumasta on tämän tiedotteen mukana olevassa tapahtumaesitteessä.  

 

Tervetuloa joukolla myös Myllymäkeen mukavassa seurassa ja talviliikunnan hengessä 
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Maaliskuussa elokuviin 

 ”Harry Lime – 3.mies ” elokuvailta 9.3.2016 klo 19.00 alkaen 

Vietämme kaikille avointa elokuvailtaa Taipalsaaren kunnantalolla.  

Valtuustosalista tehdään elokuvateatteri ja pääsemme 
tutustumaan Etelä-Karjalassa vuonna 2015 kuvatun  ” Harry 

Lime- 3. mies” elokuvan tekemiseen ja näyttelijöiden työhön.  

Ennen yhteistä elokuvailtaa elokuvassa esiintyvä näyttelijätär 

Teija Arponen – Latto kertoo elokuvan teosta ja 
näyttelijöiden ja ohjaajan yhteistyöstä elokuvaa tehdessä. 

Elokuvateatteriksi muutettuun valtuustosaliin sopii 70 
katsojaa! Näissä elokuvissa ei peritä pääsymaksua, vaan 

ilta on ilmainen mukanaoleville. Joten kannattaa tulla 
ajoissa paikalle ja varmistaa paikat yhteiseen elokuvailtaamme.  

Kannattaa tulla ! 

 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
torstaina 31.3.2016 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 ympäristöjohtaja ILKKA RÄSÄNEN Lappeenrannan 

seudun ympäristötoimesta. Esitelmän aiheena ” Kohti kirkkaampaa Pien-
Saimaata”  

Nyt voimme kuulla ajankohtaisen katsauksen, miten Kivisalmen pumppaamo ja 
aktiivinen kosteikkorakentaminen Taipalsaarella on vaikuttanut ja vaikuttaa positiivisesti 

tulevaisuudessa. Ja mitä muuta voimme edelleen tehdä yhdessä Pien-Saimaan hyväksi. 

Tervetuloa joukolla kevätkokoukseen !! Kevätkokousaika kannattaa jo laittaa 

varaukseen kalenteriin. Kevätkokouksesta tulee vielä erillinen kokouskutsu Etelä-Saimaa 
lehdessä 20.3.2016. 

 

 Saga S voittoon – lähdetään porukalla kannustamaan Saga S:ää Lappeen raveihin 

Vuoden 2016 kuluessa oman kuntamme ravikuningattaren Saga S:n innoittamana 

lähdelmme maamiesseuran porukalla  myös raveihin kannustamaan ravikuningatar 

Saga S:ää Lappeen raviradalle. Saga S:n ohjelmasta riippuen tämä tapahtuu joko 

helmi- huhti - tai syyskuussa. Jäsenillemme tapahtuma on ilmainen.  Tiedotamme 

jäsenillemme tarkemmin tapahtuma-ajasta, kun Saga S:n kilpailuohjelma täsmentyy 

alkuvuodesta 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTsdm9jMrKAhWlqXIKHVN9CWAQjRwIBw&url=http://www.eventsbook.net/fi/tapahtuma-harry-lime-kolmas-mies-lappeenranta-147114&psig=AFQjCNHNmAY6ij6q6B6Yd9G3BgtMKcgTKw&ust=1453987704812747
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Huhti- toukokuun vaihteessa laitetaan ” talkoovaihde päälle” vanhojen 

traktorityömuseokentän valmistelussa Röytyn kotiseutalon pihapiiriin     

Huhti - toukokuun vaihteessa talkooväellä kunnostetaan tulevan työkonemuseon vaatima kenttä Röytyn kotiseututalon 
pihapiiriin. Tämä tehdään talkooväen voimin ja yhteistyössä Taipalsaaren tuottajien kanssa. Taipalsaaren kunnan sekä 

myös museoviraston positiivinen tuki on kannustimena tälle yhteiselle 
ponnistukselle. Ensimmäiset talkoot pidettiin jo viime vuoden puolella, jolloin 
Röytyn pihapiiriä jo siistittiin tulevaa museokenttää varten. 

Helmi-huhtikuun kuluessa aloitetaan myös museokentälle soveltuvien vanhojen 
traktorityökoneiden kartoitus Taipalsaarelta. Maamiesseuran yhteydessä toimiva 
” Taipalsaaren Wanhat Masinat” konekerho kartoittaa museointiin 
soveltuvat vanhat traktorityökoneet ja tältä pohjin vuoden 2016 aikana 
pyritään valitsemaan museokentälle sijoitettavat työkoneet sekä myös 
kokoamaan niihin liittyvä historiatieto.  

Lauantaina 11.6.2016 polkaistaan ” kosteikkopyöräily”, johon mukaan haastetaan yhteistyötahojen 

väkeä sekä omaa jäsenkuntaa.  

Reitti suuntautuu lähtien kunnantalolta Haikkaalahden suuntaan jatkuen Leväsen maisemiin. Ei kilpailuhenkisenä 

tapahtumana pyöräilyn muodossa tutustumme 3-4 valmiiseen kosteikkoon ja niiden yhteyteen järjestettyyn 

ohjelmaan sekä vierailemme myös Leväsen kylätoimikunnan ” kyläpäivässä”, jossa on mahdollisuus 

virkistäytymiseen ja paikalle siirretyn ”mobiilisaunan ”  löylyihin. Toivotamme myös kaikki ” kesätaipalsaarelaiset  tähän 

mukavaan tapahtumaamme tervetulleiksi. Kosteikkopyöräilyn järjestämme yhteistyössä Taipalsaaren nuorisoseuran 

kanssa. 

Tervetuloa Taipalsaari-päiville 3. 7.2016  maamiesseuramme yhdessä 

tuottajien kanssa toteuttamaan ” Elävä maaseutu” tapahtumaan Röytyn 

kotiseututalon pihapiirin . 

Tapahtumassa on esillä niin historiaa vanhojen koneiden ja työmenetelmien muodossa 

kun tämän päivän elävää maaseutua ja sen toimijoita sekä eläimiä. Ja myös muiden 

toimijoiden esittelyjä. Saimaan ympäriajon historia-ajoneuvot myös pysähtyy tuolloin Taipalsaarella. Esillä myös Röytyn 

pihapiiriin valmisteilla olevaa vanhojen työkoneiden avomuseo..   

Etelä-Karjalan maaseutuseurojen ammattimatka nuorille maaseutuyrittäjille Ruotsiin Borgebyn 
peltopäiville 28.- 29.6.2016 
Ammattimatka toteutetaan Etelä-Karjalan maaseutuseurojen yhteisenä ammattimatkana. Borgebyn peltopäivät on 
Skandinavian suurin kesäinen peltopäivätapahtuma, jossa voi tutustua käytännön viljelykokeisiin ja uusiin menetelmiin ja 
koneisiin. Vuosittain tapahtumassa vierailee 30.000- 35.000 kävijää. 

Ohjelmassa on myös näyttelypäivän lisäksi kaksi tilavierailua, joissa saadaan tilatasolta käytännön kokemuksia.  
Matkan hinta on 480 euroa/henkilö sisältäen kotimaan kuljetukset, edestakaiset lennot, majoituksen 2 hlö huoneessa 
aamiaisineen, pääsyliput peltopäivään, yhden lounaan ja illallisen, ammattimatkaoppaan palvelut &tulkkaus. Matkalle 
ilmoittautuminen 18.3.2016 mennessä. Etelä-Karjalan maataloussäätiö haluaa kannustaa osallistumaan tähän 
ammattimatkaan ja niinpä matkan hinta sisältää maataloussäätiön 100 euroa / maaseutuseuran jäsen tuen.  

Nyt kannattaa lähteä yhteiselle ammattimatkalle, vaikkapa puolison kanssa. Matkalle ilmoittaudutaan täyttämällä 

ilmoittautumislomake Farmimatkojen nettisivuilla: http://www.farmimatkat.fi/lomake.html?id=1 

Ohessa liitteenä tarkempi matkaohjelma.  Lisätietoja antaa tarvittaessa myös maamiesseuran sihteeri Eero 
Juntunen (puh. 0400 – 372857 tai sähköposti: eero.juntunen@pp1.inet.fi 

http://www.farmimatkat.fi/lomake.html?id=1
http://www.maaseutuseurat.fi/wp-content/uploads/2015/12/WP_20151126_12_11_57_Pro.jpg

