
Toimintasuunnitelma 2017                  Taipalsaaren maamiesseura ry 

24.11.2016 syyskokouksen hyväksymä 
Toimintaa jäsenistölle:   

Kuukausi Mitä Kuka vastaa / tietoja 

Tammikuu  
To  26.1.2017 

 

Johtokunnan kokous / Tilinpäätös & vuosikertomus 

2016 ja alkuvuoden toiminta valmistelu/ 

laskiaistapahtuma. Jäsentiedote 1-2017 valmistelu ja 

jäsenmaksuperintä 2017 

 

Puheenjohtaja /sihteeri 

Helmikuu 

 

Su  26.2.2017 

 

 

Helmikuu 

 

 

16.- 19.2.2017 

 

Koko perheen laskiaistapahtuma 

Haikkaanlahti (yhteistyössä maaseutunaisten kanssa) 

”Maistuva maaseutu” hengessä 

 

Vanhojen traktorityökoneiden infomateriaalin teko 

alkaa ja työkoneiden valmistelu Jarmon varastolla 

 

ProAgrian jäsenmatka Muncheniin&Itävaltaan (994€) 

 

Mms/Marko, Asko, M-naiset/sihteeri.  

Y-tahot: osakaskunta, metsänhoitoyhd. 

+MetsäGrop Oy / Stora Enso 

Taipalsaaren kunta 

Infomateriaali:työryhmä+Lux+yläasteen 

koululaiset; kunnostus Wanhat masinat 

 

ProAgria /jäsenvastaava S-Lento-Kemppi 

   

Maaliskuu 

La 11.3.2017 
Ulkoilu-laskettelutapahtuma Joutsenossa 

Myllymäessä (osana MTK Kaakkois-Suomen liiton 

nuorten tapahtumaa).  

Maamiesseura ja maaseutunaiset 

/sihteerit. Sovittu MTK kanssa 

osallistumisesta 

To 16.3.2017 

To 30.3.2017 

Johtokunnan kokous  

Vuosikokous (samana iltana MTK kanssa) 

Puheenjohtaja/sihteeri  

Puheenjohtajat/sihteerit 

   

Huhtikuu  

Huhtikuun aikana vko 

16.- 30.4.2017  

La 8.4.2017 

 

Pe-su 21.- 23.4.2017 

Tarto - Maamess 2017 

 

Röytyn kotiseututalon ” työkonemuseokentän ” 

valmistelua /infomateriaalit 

Salpavaellus-retki Miehikkälään 

 

Maamess-2017 opintomatka. Lähtö pe ilta. Yö 

laivassa. La Tartto/Maamess. Illaksi 

Tallina/yöpyminen. Kotiin sunnuntaina 

 

Mms / Wanhat Masinat konekerho ja 

yhteistyötahot, kunta, LSS 

Maaseutunaiset toteuttaja/mms:n jäsenet 

kutsuttu osallistumaan retkelle 

Mms sihteeri, yhteistyötahot (Lemin 

rasvanäpit mm.) 

Toukokuu 

 

 

 

Kesäkuu 

La 10.6.2017 

 

Kesäkuussa 

. 

 

Heinäkuu 
La 1.7.2016 

 

 

 

Su 2.7.2017 

 

 

 

 

15.7.- 29.7.2016 

 

 

Heinäkuun aikana 

 

Kouluille ”Maistuva maaseutu” lähiruokatapahtumana 

”koululaisten oma perunamaa” . Koululaiset 

toteuttavat oman perunapellon: perunaistutus 

toukokuussa ja korjuu syyskuussa 2017) 

Kosteikkopyöräily Röytty-Rehula--Jänkäsalo 

oheisohjelmineen / osana Etelä-Karjalan kyläpäiviä 

 

Vanhojen traktorityökoneiden konekentän viimeistely 

ja ”minimaatalousnäyttelyn valmistelu  

 

Taipalsaari-päivät tapahtumat pe-su 30.6-2.7.2017 

Vanhan ajan iltamat Väinölässä 50-luvun tyyliin 

1,5 h ohjelma/Reijo Salminen + 4 tuntia tanssi 

Eila Pienimäki & Jaskä Mäkynen (valtakunnan kierros 

ohjelmana) 

Työkonemuseon avajaiset ja minimaaseutunäyttely 

su Röytyssä 2.7.2017. Syödään yhdessä & maistuva 

maaseutu” teema/”navettaravintola” avaus. Röytyn 

pihapiiriin myös lähiruokaesittelyä &myyntiä 

 

Taipalsaaren tuottajien kesäteatterimatka 

Mäntyharjun kesäteatteriin  katsomana ” Eloa ja 

kuvaa” musiikkinäytelmää 

Pellonpiennartilaisuus & kosteikkotapahtuma 

Kasvustolohkoilla neuvontatapahtuma 

Mms, tuottajat, maaseutunaiset ja kunta 

Kunnan puolelta sivistystoimi haluaa 

osallistaa koulut tapahtumaan  

 

Johtokunta sekä Lappeenrannan 

ympäristötoimi, Rehulan ja Jänkäsalon 

kyläyhdistys 

 

Työryhmä+Wanhat masinat kerho 

 

Pääjärjestäjä Viihdenysä/Hannu 

Nyyssönen. Yhteistyötahot 

maaseutuseurat, tuottajat ja kotiseutuyhd. 

sekä mahd. muut T- saaren seurat 

 

Wanhat masinat kerho / yht.taho MTK 

Työkonemuseoryhmä /Jarmo Koivunen 

Maaseutunaiset; Kunnan edustus 

Yhteistyötahot 

 

Vastuutaho: Taipalsaaren tuottajat/Sari 

Kantonen yhteyshenkilö. Mms:n jäsenet 

kutsutaan osallistumaan mukaan 

Vastuullinen toteuttaja ProAgria (Eino 

Heinola/Asko Laapas), Berner Oy 

 

Elokuu   

La 26.8.2017 

 

 

Su 27.8.2017 

 

”100 päivää itsenäisyyspäivään” /Suomi 100 vuotta 

vanhojen traktoreiden 100 km yhteisajo.  100 km;n 

ajo reitillä T-saari-Lpr-Lemi-Savitaipale-T-saari) 

Luumäen retki/Svinhuvud -teema&Lusikkavuori 

 

Taipalsaaren Wanhat masinat kerho 

yhteistyökonekerhoineen 

 (Lemi, S-taipale, Lappeenranta) 

Luumäen maaseutunaiset toteuttaja. 

Taipalsaaren maaseurat kutsuttu mukaan 



Syyskuu 
To-la 31.8. -2.9.2017 

 

Su 10.9.2017 

 

 

Syyskuun aikana 

Syyskuun lopulla 

 

ProAgrian Riga-matka Latviaan ( hinta n. 350€) 

 

Syödään yhdessä maakunnan makuja 

/Maaseutumarkkinat Lpr torilla tapahtuma 

 

”Koululaisten perunapelto”-sadonkorjuutapahtuma 

Sadonkorjuu-kirkkopyhä & kirkkokahvit 

 

ProAgria Etelä-Suomi toteuttajana. 

 

ProAgria /maa-ja kotitalous-

naiset/tuottajat &paikallishdistykset 

 

Mms /tuottajat, Taipalsaaren koulut 

.Mms, maaseutunaiset ja tuottajat  

Lokakuu 
La 21.10.2017 

 

 

Ruokakurssi miehille teemalla 

”Suomi 100 vuotta menu”  

 

Johtokunta valmistelee/  

Kouluttaja/yhteistyötahona? (avoin) 

   

Marraskuu   
 

To 9.11.2017 

 

To 23.11.2017 

 

Marras-joulukuu 

 

 

Johtokunnan kokous  

 

Sääntömääräinen syyskokous (yht. MTK kanssa) 

 

Maaseutuseurojen yhteinen joulutapatuma 

( yhdistettynä johonkin teemaan; Suomi 100 vuotta / 

konsertti, teatteri, ruokatapahtuma, joku muu) 

 

 

 

Puheenjohtaja/sihteeri 

 

Johtokunnat/puheenjohtajat /sihteerit 

 

Yhteistyössä johtokunnat (mms, 

maaseutunaiset, tuottajat; mahd. 

yhteistyötahot) 

 

Vuoden 2017 aikana LUX:n tiimin suunnittelema ” nuoret – tapahtuma” Lux:n ryhmä tekee esityksen syksyllä 

2016 ja  johtokunta päättää ottamisesta 

toimintasuunnitelmaan 2017 

Erillisprojektit 

1. Työkonemuseoprojekti vv. 2016- 2017 (osana Suomi 100 vuotta tapahtumia E-Karjalassa) 

Erillinen toteutussuunnitelma vuosille 2015- 2017 

Vastuutahot: Projektin suunnittelu/toteutusryhmä: Jarmo Koivunen (pj), Eero Juntunen, Paavo Turkia, Seppo 

Koivunen ja tarvittaessa asiantuntijaroolissa Reija Rämä + mahdolliset yhteistyötahot. Johtokunta seuraa projektia 

kokouksissaan:  

Vuonna 2016: 

 syksy 2016 historiatietojen keruu koneista ja aineistot: käynnit koneita omaavilla tiloilla ja koneiden kuvaus/tietoje 

keruu. Koneiden siirto välivarastoon 

Vuonna 2017  

 alkutalvi /kevät koneiden kunnostus sekä infomateriaalin + infotaulut valmistus 

 touko-kesäkuu/ museonäyttelykentän rakentaminen/koneiden sijoittelu  

 touko-kesäkuu / avajaisten valmistelu  

 Työkonemuseokentän avajaiset osana Taipalsaari-päiviä 2.7.2017 

Projektin toteutukseen saatu yhteistyötahoilta (Etelä-Karjalan maataloussäätiö) rahallinen avustus (1000€),  

 

2. ”Yhteistyöllä maaseutuseurat menestykseen Etelä-Karjalassa 2016- 2017” - projekti toteutus 

Tavoitteena seuran toiminnassa vahvistaa  

 aktivoida nuorten osallistumista toimintaan, /Lux-nuorten esittämä tapahtuma toteutus  

 lisätä jäsenmäärää + 10 % vuoteen 2016  

 jäsentutkimuksen antaman palautteen pohjalta jäsenviestinnän tehostaminen ja tapahtumissa jäsenistön toiveiden 

huomiointi 

 yhteistyön lisääminen seurojen ja toimijoiden välillä niin kuntatasolla kuin maaseutuseurojen välillä Etelä-

Karjalassa.  

Toteutusta tukee Etelä-Karjalan maataloussäätiöltä saatu rahallinen avustus vuosille 2016- 2017 

. 

Tiedotus: 

Toiminnasta tiedotetaan 2-3 jäsenkirjeellä vuoden 2017 aikana: Lisäksi ajankohtaista tieto välitetään jäsenille sähköpostilla, 

tekstiviesteillä sekä www- sivujen ja facebook:in kautta. Selvitetään muiden Etelä-Karjalan alueen maamiesseurojen ja 

maaseutunaisten halukkuus tulla mukaan www.maaseutuseurat.fi -sivut/ facebook hyödyntämiseen tiedotuskanavana. 

Lisäksi 

Johtokunnan kokoukset tarpeen mukaan (tammi- maalis- marraskuussa alustavasti) 

- Aktivoidaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä muiden yhdistysten (mm. maaseutunaiset, tuottajat, nuorisoseura, kotiseutuyhdistys, 

muut konekerhot, reserviläiset jne)  

- Innostetaan jäseniä osallistumaan ProAgria Etelä-Suomen retkiin, kursseihin ja ohjelmiin 

- Johtokunnan jäsenten merkkipäivien huomioinen 

 

Wanhat Masinat kerho vuonna 2017: Talli-illat, Taipalsaari-päivät, retket, osallistuminen naapurikerhojen tapahtumiin, 

Työkonemuseoprojektiin osallistuminen ja museon avajaiset, ”100 päivää Suomi 100 vuotta juhlaan” ajo 26.8.2016 

http://www.maaseutuseurat.fi/

