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       Taipalsaaren maamiesseura ry/Eero Juntunen 

Yleistöryntäys Taipalsaaren kunnantalolla  
Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten sekä tuottajayhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin samana 

iltana 24.11.2016 Taipalsaaren kunnantalolla. Kokousten välillä oli yhteisenä ohjelmaosiona yhteinen ja myös kaikille 

avoin esitelmätilaisuus sekä kaikille ilmainen kahvi-ja puurotarjoilu. Kokousten pitäminen samana iltana on havaittu 

hyväksi toimintamalliksi maaseutuseurojen kesken, koska näin aina saadaan mielenkiintoisia kokousesitelmän pitäjiä 

paikalla ja myös väki liikkeelle. Niin myös tällä kertaa. 

 

Illan kokousesitelmän pitäjäksi oli saatu tällä kertaa Yle:n pitkäaikainen 

ulkomaantoimittaja Marja Manninen. Kokousesitelmän aiheena oli ” 

Venäjä tänään”. Marja Mannisen kokousesitelmä oli kaikille avoin 

tilaisuus ja niinpä se saikin kaikkien aikojen yleisöryntäyksen. 

Taipalsaaren kunnantalolla saapui noin 150 osallistujaa kuuntelemaan 

Marja Mannisen esitelmää. Valtuustosalin kaikki istumapaikat oli 

miehitetty ja myös valtuustosalin pöydätkin toimivat kuuntelijoiden 

istumina. Tunnelma oli käsin kosketeltavan innostunut. 

Runsaaseen osanottajamäärään vaikutti varmaan osaltaan myös vuoden 

2016 ravikuningatar Saaga S:n omistaja/valmentaja Ilkka Pyysalon ja ohjastaja Matti Nisosen huomiointi 
ennen kokousesitelmää Taipalsaaren maamiesseuran ja tuottajien toimesta.  

Marja Mannisen esitelmä ” Venäjä tänään” antoi valtuustosalin 

täyteiselle yleisölle syvällisen ja realistisen katsauksen nykyisestä ja 

tulevasta Venäjän taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta sekä 

taustatekijöistä, mitkä tähän kehitykseen on johtanut.  Kokousesitelmän 

päätteeksi Marja Manninen sai salintäyteiseltä yleisöltä raikuvat 

taputukset hyvästä esitelmästä. Mannisen esitelmän pohjalta syntyi myös 

vilkas keskustelu ja kysymysten tulva. Niiden myötä kuulijoille 

täydentyi Mannisen esitelmässään faktat Venäjän nykytilanteesta ja 

myös tulevasta kehityksestä.  

Järjestäjien puolelta maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja tuottajayhdistyksen puheenjohtaja Ilpo Kolhonen 

kiittivät Marja Mannista mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta esitelmästä sekä luovuttivat hänelle kotiin viemiseksi 

maa-ja kotitalousnaisten esiliinat sekä antoivat myös kotilukemiseksi taipalsaarelaista paikallishistoriaa ” Taipalsaaren 

vanhat koneet” kirjan muodossa. Maamiesseuran sihteeri Eero Juntunen luovutti myös kukkakimpun illan 

kokousesitelmän pitäjälle. 

Kokousesitelmän jälkeen oli huomionosoitus vuoden 2016 

ravikuningatar Saaga S:n omistaja/valmentaja Ilkka Pyysalolle ja 

ohjastaja Matti Nisoselle. Kokousväelle palautettiin mieleen vuoden 

2016 kuninkuusravit Turusta ja siellä taipalsaarelaisen Saaga S:n 

saavuttama ravikuningatar 2016 titteli. Kokousväelle näytettiin 

valkokankaalla kuningatarlähdön mailin juoksu, jonka Saaga S voitti ja 

joka siivitti osaltaan Saaga S:n kuningatartittelin voittamiseen.  

Filmin jälkeen Ilkka Pyysalo ja Matti Nisonen kertoivat lyhyesti 

kokousväelle voittojuoksun myötä kokemistaan tunnelmista.  

Taipalsaaren maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja tuottajayhdistyksen puheenjohtaja Ilpo Kolhonen 

onnittelivat seurojen ja kokousväen puolesta Saaga S:n omistaja /valmentaja Ilkka Pyysaloa ja ohjastaja Matti Nisosta 

Saaga S:n saavuttamasta ravikuningatar 2016 tittelistä sekä luovuttivat heille taipalsaarelaisen taideseppä Antti 

Niemisen messingistä muotoilemat Saaga S reliefit ja Taipalsaaren vanhat koneet kirjat.  

 

Yhteisen kahvi- ja puurotarjoilun jälkeen ennen varsinaista kokousta oli 

yhteisenä ohjelmana maamiesseuran ja maaseutunaisten kokous-

osallistujille jäsenkyselyn tulosten esittely. Jäsenkysely toteutettiin 

huhtikuussa 2016 ja sen toteuttivat Saimaan AMK:n opiskelijoiden 

markkinointiosuuskunta Lux. Jäsenkyselyn tulokset esittelivät 

markkinointiosuuskunta Lux:sta Titta Heikkinen ja Tuija Yli-

Kauppila. Jäsenkyselyn tulokset antoivat varsin positiivisen palautteen 

jäsenistön tyytyväisyydestä seurojen toimintaan. Jäsenkyselyn pohjalta 

on päästy huomioimaan myös seurojen toimintaan liittyvät jäsenistön 

kehittämistoiveet sekä huomioimaan ne jo vuoden 2017 

toimintasuunnitelmissa.  
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Kuvat (kuvaaja Eero Juntunen; vapaasti käytettävissä) 

 

Kuva 1.   Ennätysyleisö Taipalsaaren kunnantalon valtuustosalissa  

 

Kuva 2.  Asko Saikko ja tuottajayhdistyksen puheenjohtaja Ilpo Kolhonen kiittivät Marja Mannista 

mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta esitelmästä sekä luovuttivat hänelle kotiin viemiseksi maa-ja 

kotitalousnaisten esiliinat sekä antoivat myös kotilukemiseksi taipalsaarelaista paikallishistoriaa ” 

Taipalsaaren vanhat koneet” kirjan muodossa. Kuvassa vasemmalla Ilpo Kolhonen, keskellä Asko 

Saikko ja oikealla Marja Manninen 

 

Kuva 3. Taipalsaaren maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja tuottajayhdistyksen puheenjohtaja Ilpo 

Kolhonen onnittelivat seurojen ja kokousväen puolesta Saaga S:n omistaja /valmentaja Ilkka Pyysaloa 

ja ohjastaja Matti Nisosta Saaga S:n saavuttamasta ravikuningatar 2016 tittelistä sekä luovuttivat heille 

taipalsaarelaisen taideseppä Antti Niemisen messingistä muotoilemat Saaga S reliefit  

 Henkilöt vasemmalta lähtien: Asko Saikko, Ilpo Kolhonen, Matti Nisonen ja Ilkka Pyysalo 

 

Kuva 4. Jäsenkyselyn tulokset esittelivät markkinointiosuuskunta Lux:sta Titta Heikkinen ja Tuija Yli-

Kauppila. Kuvassa Titta Heikkinen vasemmalla ja Tuija Yli-Kauppila oikealla. 

 

 

Kuva 5. Kunnantalon aula täyttyi esitelmätilaisuuteen  tulijoista  

 

Kuva 6.  Valtuustosalissa kokousyleisöä tuoleilla, pöydillä ja seisaallaan kokousesitelmää kuulemassa 

 

Kuva 7.  Vuoden 2016 ravikuningatar Saaga S:n omistaja/valmentaja Ilkka Pyysalo ja ohjastaja Matti Nisonen. 

Huomionosoituksen kohteina ja taideseppä Antti Niemisen tekemillä Saaga S reliefeillä palkittuna. 

 

Kuva 8. Taideseppä Antti Niemisen valmistama ravikunigatar 2016 Saaga S reliefi 

 

Kuva9. Yhteinen kokouskahvi ja ohrapuuro maistui kokousväelle 

 

Kuva 10. Jäsentutkimuksen esittelijät Titta Heikkinen (vas.) ja Tuija Yli-Kauppila (oik.) 


