
TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 

Taipalsaaren maamiesseuran kulunut vuosi oli sen 115. toimintavuosi. 

Sääntömääräinen maamiesseuran kevätkokous (vuosikokous) pidettiin 26.3.2015 ja syyskokous 26.11.2015.  

Molemmat kokoukset pidettiin Taipalsaaren kunnantalolla saman iltana yhdessä MTK Taipalsaaren kanssa.  

 

Kevätkokouksen kokousesitelmän piti maasotakoulun esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Mikko Viitala  

aiheesta ” Ajankohtaista maanpuolustusasioista valtakunnan tasolla ja paikallistasolla”. Kevätkokouksen 

osallistujamäärä oli 23 henkeä. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Ilpo Kolhonen. Kevätkokouksen alussa oli 

huomionosoitus seuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Jarmo Koivuselle. Seuran nykyinen puheenjohtaja Asko 

Saikko luovutti ” Koti peltojen keskellä” mitalin Jarmo Koivuselle kiitoksena pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta 

toiminnasta maamiesseuran puheenjohtajana. Jarmo Koivunen toimi 22 vuotta yhtäjaksoisesti seuran puheenjohtajana, josta 

hän omasta pyynnöstään jäi pois syyskokouksessa 2014. Jarmo Koivunen kiitti saamastaan huomionosoituksesta ja lupasi 

edelleen toimia aktiivisesti seuran puitteissa; erityisesti seuran yhteydessä toimivassa ” wanhat masinat” – konekerhossa. 

 

Syyskokouksessa kokousesitelmänä oli ” Ravikuningatar Saga S ja miten se tehtiin”. Esitelmän piti Saga S:n omistaja 

Ilkka Pyysalo kertoen Saga S:n menestykseen johtaneista tekijöistä ja myös tulevaisuuden suunnitelmista. Esitelmä 

kiinnosti runsaslukuista kokousyleisöä. Esitelmää täydensi Lappeen ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti 

Tamminen tuomalle esille, mikä merkitys Saga S:n menestyksellä on ollut Lappeen ravirata Oy:n toimintaan.  

Maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja tuottajien puheenjohtaja Ilpo Kolhonen kiittivät kokousesitelmän pitäjiä ja 

luovuttivat Ilkka Pyysalolle taideseppä Antti Niemisen valmistaman ” Saga S – metallivaloksen” ja Antti Tammiselle ” 

Taipalsaaren vanhat koneet” kirja. Syyskokouksessa paikalla oli ennätysmäärä väkeä; 30 osallistujaa.  

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Ilpo Kolhonen. Syyskokouksessa johtokunnan erovuoroiset jäsenet Eero Juntunen ja 

Ilkka Multaharju valittiin uudelleen vuosille 2016 -2018. 

 

Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa: 18.1.2015, 29.4.2015, 18.8.2015 ja 4.11.2015. 

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Asko Saikko, puheenjohtaja, Marko Suutari, varapuh.joht. (varalla Matti Kuitto), Jarmo 

Kallio (varalla Marko Kannelniemi), Seppo Koivunen (varalla Kari Turkia), Sari Kantonen (varalla Olli Pöysti), Simo 

Vitikainen (varalla Nina Lappalainen), Ilkka Multaharju (varalla Timo Karhu), Markku Hulkkonen (varalla Jarmo 

Fennander), Eero Juntunen, (varalla Kyösti Nakari). Sihteerinä toimi Eero Juntunen ja rahaliikenteen ja hoito ja kirjanpito 

tapahtui tilitoimisto Tmi JänisSet (Antti Jänis) kautta.  Toiminnantarkastajana on toiminut Anneli Vento. 

 

Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2015 lopussa 164 jäsentä, joista jäsenmaksun maksaneita 157 jäsentä. Seuralla on yksi 

kunniajäsen; Antti Kilpiä Vehkataipaleelta. Jäsenmaksujen perintä hoidettiin vuoden 2015 aikana ProAgria Etelä-Suomi 

ry:n toimesta ja 15 euron jäsenmaksu perittiin jäseniltä ja se piti sisällään myös ProAgria Etelä-Suomi ry:lle maksettavan 

jäsenmaksun (5€/jäsen). Kaikki maamiesseuralle jäsenmaksaneet jäsenet tulivat näin myös äänivaltaisiksi jäseniksi 

ProAgria Etelä-Suomi ry:hyn. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi uusia jäseniä 22 jäsentä ja 5 jäsenen jäsenyys päättyi. 

 

Vuoteen 2015 sisältyi paljon toimintaa ja se tapahtui toimintasuunnitelman mukaisesti sekä useimmiten yhteistyössä 

Taipalsaaren tuottajayhdistyksen ja Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n kanssa. Tammikuussa toteutettiin viimeinen jakso 

tanssikurssia, joka aloitettiin jo vuoden 2014 puolella.Kurssin vetäjänä toimi Jaana Hyrkkänen Joutsenosta.  

 

Helmikuussa merkittävin tapahtuma oli koko perheen laskiaistapahtuma laskiaissunnuntaina 15.2.2015 Haikkaanlahden 

metsästysmajalla. Tilaisuus oli onnistunut ja päivän aikana väkeä tilaisuudessa kävi arviolta 250-300 henkeä. Tilaisuuden 

vetonauloina olivat mahtava laskiaismäki lapsille sekä erilaiset kilpailut ja oheistapahtumat kuin myös tilaisuudessa 

esiintynyt tangokuningatar Maria Tyster.  

 

Maaliskuussa 7.3.2015 maamiesseuran jäsenet perheineen pääsivät osallistumaan ilmaiseksi perinteiseen MTK Kaakkois-

Suomen nuorten tuottajien järjestämään talvivirkistyspäivä Joutsenossa Myllymäessä yhdessä maaseutunaisten kanssa. 

Tilaisuuteen osallistuvat saivat ilmaiset lasketteluliput sekä kahvia ja menua munkin kera kuin myös makkaraa 

pikkunälkään.  

 

Nuorille suunnattuna tapahtumana maamiesseura tarjosi jääkiekko-illan 12.3.2015 SM-jääkiekkoliigan runkosarjan 

viimeiseen kotiotteluun Saipa-Espoon Blues. Maamiesseuran jäsenille oli varattu 15 pääsylippua subventoituun hintaan. 

Tällä kertaa kannustusjoukko jäi pieneksi ja vain 5 jäsentä hyödynsi tarjotun edun. 

 

Huhtikuun lopulla toteutettiin maamiesseuran ja Lemin ”rasvanäppien” (konekerho) yhteistyönä omakustanteisena 

opintomatka 16- 18.4.2015 Tarttoon Maamess-maatalousnäyttelyyn. Opintomatkalle osallistui yhteensä 19 henkeä.  

 

Toukokuun lopulla 26.5.2015 toteutettiin yhdessä tuottajayhdistyksen kanssa Vehkataipaleen ala-asteen koululaisille ” 

kevätkylvötapahtuma” MTY Tommi ja Jussi Hirvosen maatilalla.  



Tapahtumaan osallistui koko koulun väki; yli 60 oppilasta ja opettajaa. Tapahtumasta saatiin myönteinen palaute ja se 

huomioitiin myös valtakunnallisessa mediassa (Maaseudun tulevaisuus). 

  

Kesäkuussa tehtiin 6.6.2015 opintomatka Iitin kunnassa sijaitsevaan Vuolenkosken kylään tavoitteena tutustuminen 

kylään ja sen kehittämisessä toteutettuihin hyviin toimintatapoihin. Opintomatka liittyi myös osana maamiesseuran ja 

maaseutunaisten yhdessä toteuttamaan ” Hyviä käytäntöjä Vuolenkoskelta”- hankkeeseen, joka toteutettiin vuonna 2015 

Etelä-Karjalan maataloussäätiön antaman rahallisen avustuksen ( 1500 € ) turvin. Opintomatkalle osallistui 27 henkeä ja 

mukana oli myös edustajat ProAgriasta ja Nuijamaan ja Joutsenon maamiesseuroista. Matka antoi hyviä toimintamalleja 

oman toiminnan kehittämiseen; mm. seurojen väliseen yhteistyöhön, nuorien mukaan saamiseen toimintaan sekä 

jäsentiedottamiseen perinteisin ja ” some”-menetelmin. Osana toteutettua kehittämishanketta toteutettiinkin alkuvuodesta 

maamiesseuran ja maaseutunaisten yhteiset www-sivut (www.maaseutuseurat.fi ) ja facebook-sivut 

(www.facebook.com/maaseutuseurat ) 

 

Yhdessä Taipalsaaren tuottajayhdistyksen kanssa osallistuttiin Taipalsaari päivien toteuttamiseen 7.6.2015. Osana 

päivien ohjelmatarjontaa Röytyn kotiseututalon pihapiiriin maamiesseuran konekerho toi esille vanhoja traktoreita ja 

koneita ja työmenetelmiä. Tuottajien puolelta esille oli tuotu mm. eläimiä. Vuoden varrella konekerhon toiminta elävöitti 

maamiesseuran toimintaa sekä toi sen eri tapahtumiin lisää vetovoimaa. Konekerhon vetäjinä toimivat Seppo Koivunen,  

Markku Hulkkonen ja Jarmo Koivunen. 

 

Syyskuun lopulla 26.9.2015 pidettiin miehille suunnattu ” maukkaita kotitekoisia makkaroita” ruokakurssi 

Jänkäsalossa paikallisten kylätoimijoiden kanssa. Kurssille osallistui 16 henkilöä ja kurssin vetäjänä oli erikoisneuvoja 

Tuija Kokkonen Etelä-Karjalan Martat ry:stä. Kurssin myötä mukana olleet saivat oppia kotoisten makkaroiden 

valmistukseen ja kurssilaiset tekivät 4 eri makkaralaatua kurssina aikana sekä sen päätteeksi pääsivät nauttimaan 

maukkaista makkaroistaan mukavassa seurassa yhdessä Jänkäsalon kylätoimijoiden kanssa. Kurssin toteutuksesta saatiin 

myönteistä palautetta ja miesten ruokakurssille toivottiin jatkoa myös vuonna 2016. 

 

Vuosi päätettiin teatterin merkeissä. Marraskuussa 21.11.2015 osallistuttiin yhdessä maaseutunaisten ja tuottajien kanssa 

Lappeenrannan uuden teatterin pienen näyttämön avajaisensi-iltaan 60 hengen voimin ( 40%:a koko ensi-illan 

yleisömäärästä). Avajaisensi-illan näytöksenä oli ” Mummo”- näytelmä, joka viihdytti ja nauratti ensi-iltayleisöä 

mukavasti. Näytelmän väliaika tarjosi mahdollisuuden myös uuteen teatteriin tutustumiseen sekä ”maaseutuseurojen” 

jäsenilleen tarjoamaan ilmaiseen kahvin ja teen nauttimiseen.  

 

ProAgria Etelä-Suomi ry:n Etelä-Karjalan jäsenalueen vaalikokous pidettiin 7.10.2015 Lappeenrannassa. Vaalikokous 

valitsi 8 edustajaa ProAgria Etelä-Suomi ry:n edustajistoon vuosille 2016- 2019. Lisäksi valittiin ProAgria Etelä-Suomen 

hallitukseen vv. 2016 -2017 yksi hallituksen jäsen ja hänelle varajäsen. Vaalikokouksessa Taipalsaaren maamiesseuran ja 

maaseutunaisten puolelta oli runsas osanotto ja niinpä ProAgria Etelä-Suomen edustajistoon valittiin 2 varsinaista ja yksi 

varaedustaja Taipalsaarelta. Varsinaisina edustajiston jäseniksi valittiin Ari Kantonen ja Marko Suutari sekä 

varajäseneksi Heli Sahlman. 

Maamiesseuran puolelta (puheenjohtaja ja sihteeri) osallistuttiin myös Etelä-Karjalan järjestöpäivään 24.10.2015 

Lappeenrannassa, jonka järjestivät ProAgria ja Etelä-Karjalan maataloussäätiö. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaiset 

järjestöasiat sekä keskustelitiin tulevasta yhteistyöstä jäsenyhteisöjen välillä Etelä-Karjalassa. Tilaisuus koettiin 

tarpeellisena ja niinpä vastaava jäsenyhteisöpalaveri pidetään myös vuonna 2016. Etelä-Karjalan maataloussäätiö on 

varautunut tukemaan ProAgrian ja maa- ja kotitalousnaisten Etelä-Karjalan alueen jäsenyhteisöjen toimintaa pienimuotoisin 

avustuksin. 

Tähän liittyen myös Taipalsaaren maamiesseura yhdessä maaseutunaisten kanssa jätti säätiölle  

avustushakemuksen (3000 €) loppuvuodesta 2015. Etelä-Karjalan maataloussäätiö myönsi avustuksen anotun suuruisena 

vuosille 2016- 2017 käytettäväksi. Avustusanomus käytetään yhdistysten toiminnan kehittämiseen panostamalla seurojen 

väliseen yhteistyöhön, nuorien saamiseen mukaan toimintaan, uusien jäsenien hankintaa ja  tiedottamisen tehostamiseen 

sekä maamiesseuran ja tuottajayhdistyksen käynnistämään ja vv. 2016- 2017 toteuttamaan ” traktorityökonemusion” 

valmisteluun Röytyn kotiseututalon yhteyteen. 

” Traktorityökonemuseon” valmistelu aloitettiin jo loppuvuodesta 2015 ja sen vetäjänä toimii Jarmo Koivunen 

valitun työryhmän kanssa. Tavoitteena on ” traktorityökonemuseon” valmistuminen ja avaaminen kesän 2017 Taipalsaari-

päivien yhteydessä ja osana seuran ”Suomi 100- vuotta itsenäisenä” juhlallisuuksia. 

 
Jäsenistölle tiedotettiin seuran toiminnasta ja tapahtumista lähettämällä vuoden aikana 2 jäsenkirjettä postitse sekä 

tiedottamalla tapahtumista tekstiviestien kautta puhelimella sekä loppuvuodesta enenevässä määrin www-sivujen ja 

facebook-sivujen kautta.   

 

Taloudellisesti vuoden 2015 toiminta oli tasapainossa.  

Vuoden 2015 kulut olivat 10.989,85 euroa ja tuotot 11.271,28 euroa. Vuoden 2015 tilinpäätös oli lievästi ylijäämäinen 

ollen 281,43 euroa. Ylijäämä on siirretty taseeseen kohtaan ed. vuosien ylijäämä.  Taseen loppusumma oli 30.753,23 

euroa.   
 

http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat

