TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY

JÄSENKIRJE 2 - 2016

Hyvät maamiesseuran jäsenet,
Vuosi 2016 on kohta kääntymässä kohti joulun aikaa.
On aika kiittää jäsenistöämme aktiivisesta osallistumisestanne vuoden varrella toteuttamiimme tapahtumiin.
Kuin myös kiittää niitä lukuisia yhteistyötahoja, jotka ovat olleet mukana tukemassa ja myös toteuttamassa
yhteistyössä kanssamme näitä tapahtumia.
Vuoden varrella toteutettujen monien tapahtumien ohella Röytyn kotiseututalon pihapiiriin toteutettavan
vanhojen traktorityökoneiden avomuseon valmistelu talkootyönä on ollut merkittävä ponnistus tänä vuonna.
Museokenttä saatiinkin jo valmiiksi kesän kynnyksellä ja museoon soveltuvien vanhojen traktorityökoneiden kartoitus
on myös pitkälle tehty. Tavoitteenamme onkin, että vanhojen traktorityökoneiden avomuseon avajaiset pidetään
2.7.2017 osana Taipalsaari-päivien ohjelmaa.
Vuoden alkupuolelle käynnistimme yhdessä maaseutunaisten kanssa kaksivuotisen yhteistyöprojektin Saimia
Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden perustaman markkinointiosuuskunta Lux:n kanssa. Tämän yhteistyön
puitteissa olemme saaneet nuorten näkökulmaa toimintamme kehittämiseen sekä myös jäsenviestintämme
uudistamiseen.
Yhteistyön puitteissa toteutimme jäsenistöllemme toukokuussa jäsenkyselyn. Jäsenkysely antoi positiivisen
palautteen toiminnastamme sekä myös hyviä vinkkejä toimintamme edelleen kehittämiseen ja huomioitavaksi
tulevan vuoden 2017 toimintaan ja jäsenillemme tarjottaviin tapahtumiin.

Mutta vielä mahtuu loppuvuoteenkin mielenkiintoisia tapahtumia.
Ensimmäinen näistä onkin 24.11.2016 torstaina klo 19.15 Taipalsaaren
kunnantalolla tapahtuva esitelmä.
Yle:n pitkäaikainen toimittajan Marja Mannisen tulee kertomaan työkokemuksistaan
pitkäaikaisena Moskovan kirjeenvaihtajana ” Venäjä tänään” esitelmän muodossa.
Toimittaja Marja Mannisen esitelmä on myös osana maamiesseuran sääntömääräisen
syyskokouksen ohjelmaa. Marja Mannisen esitelmä ” Venäjä tänään” on kaikille avoin
tilaisuus ja niinpä odotammekin varsin laajaa osallistumista tällä kertaa tilaisuuteen ja sen
jälkeen pidettävään syyskokoukseemme.
Oheisella sivulla on tarkemmin tietoa tapahtumasta sekä syyskokouksesta.
tapahtumistamme.

Reinikkalan tonttumaa kutsuu 12.12.2016 virittäytymään joulun tunnelmaan
Joulun viettoon virittäydymme 12.12.2016. Seuramme jäsenperheet kuin myös muut
tapahtumasta kiinnostuneet on kutsuttu osallistumaan ” Reinikkalan tonttumaa”
joulutapahtumaan Reinikkalan kylälle klo 18.00- 20.00. Tästä tapahtumasta kerrotaan
tarkemmin tämän tiedotteen sisäsivuilla.
Ajankohtaista tietoa kuin myös tietoa tulevista tapahtumistamme löydät www-sivuiltamme
(www.maaseutuseurat.fi) ja facebook:sta ( www.facebook.com/maaseutuseurat)
Olemme parhaillaan uudistamassa jäsenviestintäämme sekä myös www-sivujemme ulkoasua yhteistyössä Luxmarkkinointiosuukunnan kanssa. Uudistetut www-sivut otamme käyttöön lähimmän viikon aikana. Tervetuloa
tutustumaan uusittuihin www- sivuihimme. Sieltä löydät aina ajankohtaiset asiat. Myös facebook:n kautta voit olla
aktiivinen osapuoli somen kautta tapahtuvaa tiedottamista.
Myös tästä vähän lisää tietoa tämän tiedotteen sisäsivuilla.

Toivotamme hyvää loppusyksyä sekä tulevaa joulun aikaa jäsenillemme ja
jäsenperheillemme sekä reipasta mukana oloa tulevissa tapahtumissamme!
Johtokunta
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TERVETULOA Taipalsaaren maamiesseuran syyskokoukseen torstaina
24.11.2016 klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolle valtuustosaliin

.
.

Ennen varsinaisen syyskokouksen asioita klo 19.15 alkaen on osallistujille tarjolla ilmaiseksi
yhteinen joulupuuro ja kokouskahvit sekä sen jälkeen yhteinen kokousesitelmä.

Kokousesitelmä on kaikille avoin tilaisuus
Kokousesitelmän pitäjänä on Yle:n
pitkäaikainen toimittaja MARJA MANNINEN ja
hänen aiheenaan on ”VENÄJÄ TÄNÄÄN”.
Kokousesitelmä on tällä kertaa varsin ajankohtainen
kuin myös kokousesitelmän pitäjä varsin kiinnostava
henkilö.
Yle:n pitkäaikainen toimittaja Marja Manninen jos
kuka tuntee Venäjän ja mitä siellä tapahtuu
pitkäaikaisen Moskovan kirjeenvaihtajan työnsä kautta.
Kannattaa tulla kuunelemaan mielenkiintoinen esitelmä ja keskustelemaan teemasta.

Tunnustuspalkinnot ravikuningatar Saaga S:n
omistajalle ja ohjastaja-valmentajalle
Kokouskahvien jälkeen ennen kokousesitelmää Taipalsaaren
maamiesseura ja Taipalsaaren tuottajat tulevat myös
luovuttamaan tunnustuspalkinnot taipalsaarelaiselle vuoden 2016
ravikuningatar Saaga S:n omistaja Ilkka Pyysalolle sekä
ohjastaja-valmentaja Matti Nisoselle.
Saaga S:n kaksinkertaisen perättäisen ravikuningatar-titteli on
tuonut Taipalsaaren kunnalle laajasti positiivista mainetta.
Varsinainen syyskokous alkaa kokouskahvien ja
huomionosoitusten sekä Marja Mannisen esitelmän jälkeen n. klo
20.15.
Taipalsaaren maamiesseuran sääntömääräisessä kokouksessa
käsitellään sääntöjen 6§ mukaiset asiat.
Entisen käytännön mukaan samana iltana ennen maamiesseuran kokousta on myös tuottajien
syyskokous samassa tilassa. MTK Taipalsaaren tuottajien syyskokous on klo klo 18.30 alkaen.
Myös Taipalsaaren maaseutunaiset ry pitää sääntömääräisen vuosikokouksen kunnantalolla
samana iltana klo 18.30 alkaen. Kahvi-ja puurotarjoilu ja kokousesitelmä ovat kokousten
päätteeksi.

Tervetuloa joukolla torstai-iltana 24.11.2016 Taipalsaaren kunnantalolle !
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Tervetuloa koko perheen yhteiseen Reinikkalan tonttumaa joulutapahtumaan maanantaina 12.12.2016 klo 18.00 – 20.00

.

Tapahtuman pitopaikka on Reinikkalan kylällä.
Ajo-ohje: Savilahden tieltä käännytään Hovimäen tielle, jota ajetaan
noin 1,5 km. Reinikkalan tonttumaa on Reinikkalan ja Kilkinsaaren tien risteyksen
tuntumassa. Tonttumaan tulet ohjaavat tulijat sen jälkeen tapahtumapaikalle.
Tapahtuma on avoin kaikille.

Tapahtuma sisältää





Tien varrelta tunnelmallinen joulupolku aidoilla tulilla valaistuna
tapahtumapaikalle
Tonttumetsän, jossa aidot tonttumaan tulet luovat jouluista tunnelmaa
Tapahtuman tervetulotoivotukset tapahtuman järjestäjien puolelta
Taipalsaaren seurakunnan tervehdykset ( rovasti Luntinen ja
kirkkoherra Koskimäki)
Kilkkilan miesten esittämänä ” Tiernapojat” joulukuvaelma
Yhteislaulua jouluisissa tunnelmissa



Mehua ja pipareita ja lapsille suussa maistuvaa naposteltavaa





Lämpimästi tervetuloa yhteisten ”joulutulien” ympärille
nauttimaan mukavasta perhetapahtumasta Reinikkalan
tonttumaan tunnelmallisen metsän hämyssä.

Vieraile myös Facebook- sivuillamme osoitteessa www.facebook.com/maaseutuseurat
Sivuiltä löydät aina tuoreimmat asiat toimintaamme koskien. Kannattaa käydä
“tykkäämässä”

Syyskokouksessa 24.11.2016 vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Tämän jäsenkirjeen takasivulla on lyhyesti kerrottu jo tulevan vuoden 2017
tapahtumistamme tammi-heinäkuun osalta.
Kannattaa tutustua ja laittaa jo mielenkiintoisimmat tapahtumat kalenteriin ylös.
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Tuleva vuosi on toiminnassamme jo 117. toimintavuosi.
Toiminnassamme korostamme asioita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä jäsentemme välillä sekä antavat
virkistystä arjen askareisiin. Toiminnassamme myös korostuu yhdessä tekeminen; niin jäsenten kanssa
kuin myös muiden alueella toimivien yhdistysten kanssa.
Jäseniksi ovat tervetulleita kaikkia alueellamme asuvat asukaat ja myös kauempana olevat. Kuin myös ”
kesätaipalsaarelaiset”

Tammi – heinäkuuna 2017 aikana toteutettavia tapahtumia
Tammikuu

Jäsenille lähetetään vuoden ensimmäinen jäsenkirje postitse, jossa kerrotaan
tarkemmin vuoden 2017 tapahtumista. Ensimmäisen jäsenkirjeen mukana lähetetään
myös vuotuinen jäsenmaksu.

Helmikuu

Sunnuntaina 26.2.2017 klo 11.00- 15.00 koko perheen laskiaistapahtuma
Haikkaanlahdella. Tapahtuman vetonaulana mahtava laskiaismäki sekä viihdyttäjänä
tangokuningas Jukka Hallikas sekä muuta mukavaa ohjelmaa ja buffet

Helmikuu

16.- 19.2.2017 jäsenmatka Munchen &Salzburg. Vastuullinen toteuttaja ProAgrian
Etelä-Suomi

Maaliskuu

11.3.2017 klo 10.00 -14.00 koko perheen ulkoilu- ja laskettelutapahtuma Joutsenon
Myllymäessä. Ilmaiset lasketteluliput ja kahvi- makkaratarjoilu. Yhteistyötahona MTK
Kaakkois-Suomen nuoret tuottajat

Maaliskuu

30.3.2017 sääntömääräinen kevätkokous. Mielenkiintoinen kokousesitelmä Suomi100 vuotta teemaan liittyen kokouksen alussa.

Huhtikuu

Salpavaellus – retki Miehikkälään ja Salpa linjaan tutustuminen ammattioppaan
opastuksella. Opintomatkan toteuttajana yhteistyötahona maaseutunaiset. Tarkempi
ajankohta täsmentyy alkuvuodesta

Huhtikuu

21.- 23.4.2017 opintomatka Tarttoon Maamess – 2017 näyttelyyn.

Toukokuu

”Maistuva maaseutu” lähiruokatapahtumana ”koululaisten oma perunamaa”projektin toteutus yhteistyössä Taipalsaaren koulutoimen kanssa. Toukokuun aikana
yhteinen perunaistutustapahtuma ja syyskuussa 2017 yhteinen nostotapahtuma

Kesäkuu

10.6.2016 kosteikkopyöräily Röytty-Rehula--Jänkäsalo reitillä oheisohjelmineen
yhdessä Taipalsaaren nuorisoseuran kanssa. Tässä liikuntatapahtumassa mukana
myös maaseutunaiset ”impi saunoo” teemalla.

Heinäkuu

Taipalsaari-päivät tapahtuma pe-su 30.6 - 2.7.2017
1.7.2017 ”vanhan ajan iltamat” Väinölässä 50-luvun tyyliin. 1,5 h ohjelmaa
(imitaattori Reijo Salminen ja 3 tuntia tanssia solisteina Eila Pienimäki & Jaska
Mäkynen)
2.7.2017 vanhojen traktorityökoneiden avomuseon avajaiset ja
minimaaseutunäyttely Röytyssä. Syödään yhdessä & ”maistuva maaseutu” –
teemalla paikallinen lähiruokatarjonta esillä.

Heinäkuu

Heinäkuun alkupuolella ”pellonpiennar” -neuvontatilaisuus & kosteikkotapahtuma
maatilalla. ProAgrian ja Berner Oy:n asiantuntijat opastavat tilalla ”koeruutujen” ääressä
oikeaa viljelytekniikkaa ja kasvinsuojelun toteutusta viljan ja nurmenviljelyssä.
Heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Taipalsaaren tuottajien kesäteatterimatka
Mäntyharjun kesäteatteriin katsomana ” Eloa ja kuvaa” musiikkinäytelmää
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