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Taipalsaaren Maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 1 -2017 

 

Tänä vuonna vietämme Suomi 100 vuotta juhlavuotta monin juhlallisuuksin. Juhlavuosi 

tarjoaa runsaasti teemaan liittyviä tapahtumia niin maakuntamme sisällä kuin meillä 

läheisessä omassa Taipalsaaren kunnassammekin. 

Myös maamiesseuramme toiminnassa alkanut juhlavuosi näkyy monin erin tavoin. Maamiesseuralla alkanut vuosi on 
jo 117. toimintavuosi, joten siltäkin kannalta on paikallaan tänä juhlavuonna nostaa esille niitä arvoja 
toiminnassamme, mitkä liittyvät myös Suomi 100 vuotta itsenäisenä teemaan. Toiminnassamme edelleen korostuu 
yhdessä tekeminen; niin jäsenten kanssa kuin myös muiden alueella toimivien yhdistysten kanssa 

Tämän vuoden aikana pidettävissä seuramme kevät- ja syyskokouksessa pyrimme saamaa Suomen itsenäisyyteen 
liittyen mielenkiintoset esitelmät. Entiseen tapaan kevät- ja syyskokousten yhteydessä pidettävät kokousesitelmät ovat 
kaikille avoimia tilaisuuksia, joten niihin ovat tervetulleet niin jäsenemme kuin muutkin kokousesitelmien aiheista 
kiinnostuneet.  

Hyvänä esimerkkinä tästä oli viime syyskokouksessa kuulemamme Yle:n toimittaja Marja 
Mannisen pitämä esitelmä ” Venäjä tänään”. Mielenkiintoista esitelmää saapui 
kuulemaan Taipalsaaren kunnantalon valtuustosaliin ennätysyleisö; peräti noin 150 
kuulijaa.  

Nyt kevätkokoukseen 30.3.2017 olemme saaneet esitelmän pitäjäksi rajavartiomestari Mika Albertssonin, 
joka kertoo ” Ryhmä Taipaleen” arvokkaasta työstä vv. 1939- 44 sotien aikana hävinneiden 
sankarivainajien etsinnöistä ja palauttamisesta takaisin Suomeen. Esitelmän aihe on” Pitkä tie kotiin” 

Viime vuonna toteuttamamme jäsenkysely antoi hyvän kuvan jäsenistömme toiveista toimintaamme kehittämiseen. 
Olemme pyrkineet huomiomaan ne nyt jo tälle vuodelle. Mm. koko perheelle 
suunnattavia tapahtumia toivottiin lisää ja niinpä tämä on huomioitu mm. tulevan 
laskiaistapahtuman muodossa sekä myös Myllymäen ulkoilutapahtuman myötä. Myös 
kesällä Taipalsaari-päivien yhteydessä on ohjelmaa kaiken ikäisille. Myös Taipalsaaren 
koulutoimen kanssa on tänä Suomi 100 v. juhlavuonna yhteisiä tapahtumia.  

Edellisvuosien tapaan tälle vuodelle on myös tarjolla opintomatkoja ja retkiä. 
Esimerkkinä vaikkapa huhtikuun lopulla toteutettava opintomatka Tarttoon Maamess-2017 näyttelyyn ja kotimaan 
matkoista ” Salpalinja”-matka Miehikkälään huhtikuun alkupuolella sekä kesäteatterimatka Mäntyharjun kesäteatteriin 
heinäkuussa kuin myös tutustumismatka Luumäelle itsenäisyyden teemalla elokuun lopulla.  

 Isona projektina on yhteistyössä tuottajayhdistyksen kanssa Röyttyyn sijoitettavan vanhojen 

traktorityökoneiden avomuseon toteuttaminen ja sen avaaminen yleisölle Taipalsaari-päivien yhteydessä 

2.7.2017 

Alkuvuoden toiminnastamme kerrotaan tämän jäsenkirjeen sivuilla sekä mukana olevilla liitteillä. Ajankohtaiset asiat 

tuoreeltaan on nähtävissä myös www-sivuiltamme ja facebook:ista. Käy tutustumassa www.maaseutuseurat.fi 

sivuihimme sekä ”tykkää” myös facebook- sivuillamme  www.facebook.com/maaseutuseurat.  

 

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiin  

Taipalsaaren maaseutuseura ry:n johtokunta   

http://www.maaseutuseurat.fi/
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LASKIAISRIEHA Haikkaanlahden metsästysmajalla (Vitsaintie 51, Taipalsaari) 
laskiaissunnuntaina 26.2.2017 klo 12.00-15.00  

Vuoden 2008 tangokuningas 

Jukka Hallikainen on mukana 

tapahtumassa lauluin sekä myös 

tapahtumaa juontaen.  

Ohjelmassa on perheen 

pienimmille ja myös 

varttuneemmalle väelle 

leikkimielistä ohjelmaa. 

Tapahtumassa on mäenlaskua, pulkkamäkikilpailu, 

kirkkorekiajelua, arvontaa runsaine palkintoineen sekä 

mukavaa lämmintä tunnelmaa rakovalkean äärellä. 

Tarjolla on myös tapahtumaan sopivaa evästä; maukasta hernekeittoa, mehua, nokipannukahvia, pullaa ja grillimakkaraan valmiiksi 

paistettuna tai itse nuotiolla paistaen.  

Tapahtumaan ovat tervetulleita niin jäsenet perheineen kuin myös kaikki muutkin.  

Tapahtuma on ilmainen kaikille osallistujille.  

Myös yhteistyötahomme ovat mukana ja tavattavissa tapahtumassa. Oheisessa esitteessä on tarkemmin tietoa koko perheen 

laskiaistapahtumastamme.  

Lisätietoja tapahtumasta oheisessa esitteessä sekä tarvittaessa Marko Suutarilta. puh:  0400 - 177 867. 

 

Koko perheen yhteinen ulkoilu-ja laskettelupäivä Joutsenon Myllymäessä 
lauantaina 11.3.2017 klo 10.00 – 14.00  

Tilaisuuden päätoteuttaja on MTK- Kaakkois-Suomen tuottajaliiton nuoret. 
Taipalsaaren maamiesseuran jäsenet on kutsuttu perheineen myös tapahtumaan 
mukaan.  

Tapahtumaan osallistuville tarjolla 4 tunnin ILMAISEN HISSILIPPU. Ulkoilun ja 
laskettelun ohessa tarjolla on laskettelurinteen alatuvalla ilmaiseksi kahvia, 
mehua, pullaa ja grilimakkaraa.  

Mukana tapahtumassa ovat myös yhteistyötahot (mm. HkScan jne.) 

Tarkemmat ohjeet tapahtumasta on tämän tiedotteen mukana olevassa tapahtumaesitteessä. Tervetuloa joukolla Myllymäkeen 
mukavassa seurassa ja talviliikunnan hengessä !!  

Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous 30.3.2017 klo 
19:30 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla  

Kevätkokouksessa ovat esillä sääntöjen 6§ määräämät asiat.  

Tilaisuuteen osallistuville on tarjolla klo 19.15 alkaen  ilmaiset pullakahvit ennen esitelmää.   

Kokousesitelmän pitää rajavartiomestari Mika Albertsson.  Esitelmän aiheena ”Pitkä tie kotiin”.  

Esitelmässä Mika Albertsson kertoo ryhmä Taipaleen toiminnasta vs. 1939-44 sotien aikana kaatuneiden ja 

kadonneiden sotavainajien etsinnästä .   

KOKOUSESITELMÄ ON KAIKILLE AVOIN TILAISUUS.      

Tuottajayhdistyksen kokous on samana iltana kunnantalolla klo 18.00 alkaen ennen maamiesseuran kokousta ja kahveja. 
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Tutustumisretki  Salpalinjamuseoon ja salpalinjaan Miehikkälässä        
lauantaina 8.4.2017  
Koko päivän retki Miehikkälään, jossa mahdollisuus tutustua Salpalinja-museoon ja vaeltaa Salpapolulla ja tutustua 
ohjatusti Salpalinjan rakenteisiin. Retken järjestävät maaseutunaiset toivottaen myös maamiesseuran väen 
tervetulleeksi tälle yhteiselle retkelle. 

Opintomatka Tarttoon Maamess-2017 maatalous-puutarha-elintarvike ja 
metsänäyttelyyn 21.4. - 23.4.2017 

Matkalla tutustutaan Maamess-näyttelyyn, jossa on esillä koneuutuudet, 
elintarviketuotanto ja myös puutarhatalous. Näyttelyssä käy vuosittain yli 
40.000 vierailijaa.  

Toisena pääkohteena on tutustuminen syksyllä 2016 avattuun Viron 
kansallismuseoon (Eesti rahva muuseum). Se on Baltian suurin museo pinta-
alaltaan. Matkaohjelma on erillisenä liitteenä tämän jäsenkirjeen yhteydessä. 
Matkalle maksimi osallistujamäärä on 28 henkeä.                                         
Matkasta tarkemmin oheisessa erillisessä matkaohjelmassa.  

” Koululaisten oma perunamaa” -  . 
Yhteistyössä Taipalsaaren koulutoimen kanssa toteutetaan Röytyn kotiseututalon 
viereen  ” koululaisten oma perunamaa” .   

Kululaisten omalla perunamaalla tarjotaan Taipalsaaren koulujen oppilaille mahdollisuus tutustua 
pienehkön perunamaan toteutukseen osallistumalla keväällä perunan istutukseen sekä syksyllä 
oman perunamaan sadon nostoon. Näin koululaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistavaan 
oppimiseen sekä mahdollisuus nähdä, kuinka  kasvatetaan puhdasta ja terveellistä kotimaista 

ruokaa. Tämä on myös Suomi 100 vuotta teeman mukainen tapa tuoda suomalaista ruokakulttuuria tutuksi tämän päivän 
koululaisille. 

Kosteikkopyöräily lauantaina 10.6.2017 yhteistyössä ”Impi –saunoo” 
tapahtuman kanssa Röytty-Rehula-Jänkäsalo reitillä 

Vapaamuotoinen ”kosteikkopyöräily” toteutetaan Röytty-Rehula–Jänkäsalo reitillä 
oheisohjelmineen yhdessä Taipalsaaren nuorisoseuran kanssa. Tässä liikuntatapahtumassa 
mukana myös maaseutunaiset ” Impi saunoo ” teemalla. 

Reitin varrella leppoisan pyöräilyn yhteydessä tutustutaan ” avoimet kylät” tapahtumaan Rehulan 
kylällä ja sekä myös Jänkäsalossa. Jänkäsalon kyläyhdistys kyläpäällikkö Tuomo Hyyryläisen 
johdolla on luvannut järjestää mukavaa yhdessäoloa ja ohjelmaan lossirannassa Jänkäsalossa. 
Reitin varrella tutustutaan myös kosteikkorakentamiseen ja niiden tärkeään merkitykseen 
Saimaan vesistöjen hyvän kunnon ylläpitämisessä ja luonnon monimuotoisuuden lisääjänä.  

Ja jos hyvin käy, mukana on myös ” mobiilisauna”, jossapa ehkä nähdään impien saunovan ? 

Taipalsaari-päivät tapahtumana lauantaina 1.7.2017 illalla ” Vanhan ajan 
perinteiset iltamat 50- luvun tyyliin” Väinölässä Taipalsaarella 

Iltamat toteutetaan 50- luvun tyyliin. Iltamien ohjelma koostuu n. 1,5 tunnin 
viihdyttävästä ohjelmaosiosta ja sen jälkeen n. 2 tunnin tanssiosiosta vanhaan 50-luvun 
tyyliin.  Iltamien viihdeohjelmassa esiintyvät mm. maankuulut imitaattorit Heino 
Happonen ja Seppo Hämäläinen. Iltamien tanssiorkesterina on ” Nelostie”  yhtye 
solisteinaan tangokuningas Jaska Mäkynen ja Arja Sippola. Tapahtumassa on           myös 

” kylä talent” osio paikallisille taitajille. Buffet 50-luvun tyyliin antaa virkistystä iltamaväelle tanssin lomassa. Tapahtumassa 
mukana  laajalti myös muut Taipalsaaren alueen yhdistykset. 
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Taipalsaari-päivät tapahtumana Röytyn pihapiirissä sunnuntaina 2.7.2017 klo 
11.00 -15.00 maaseudun perinnepäivä ja vanhojen traktorityökoneiden 
avomuseon avajaiset 

Maa seudun perinnepäivässä kohtaa historia ja tämän päivän maaseudun elinkeinot. 
Kohokohtana on Röytyn pihapiirin toteutettavan vanhojen traktorityökoneiden 
avomuseon viralliset avajaiset.  Avomuseossa tulee olemaan Taipalsaaren alueelta 
koottuja harvinaisia vanhoja traktorityökoneita lähtien 1940 luvulta alkanen. 
Talkooväen voimin näitä museoon tulevia vanhoja traktorityökoneita valmistellaan nyt kuluvan 
talven aikana.  

Maaseudun perinnepäivän muu ohjelma sisältää teemaan liittyen erilaisia perinnetyönäytöksiä, vanhoja koneita mutta myös 
tämän päivän maaseudun ja sen toimijoiden esittelyä. Myös SA Int osasto pyritään saamaan kuin 
myös paikallisten tuottajilta lähiruokaa paikan päällä nautittavaksi ja myös kotiin vietäväksi. 
Maistuva maaseutu on sanamukaisesti tapahtumassa tarjolla. Myös lukuisa määrä yhteistyötahoja 
tulee mukaan perinnepäivän toteuttamiseen. Saimaan ympäriajon museoajoneuvojen 
pysähdyspaikka on myös tapahtuman yhteydessä. Siispä perinnepäivä tarjoaa paljon nähtävää ja 
koettavaa koko perheelle! 

 

 Vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla on tapahtumia myös runsaasti 
– alla muutamista jo alustavaa tietoa 

Heinäkuun alkupuolella pidetään ” pellonpiennarpäivä”, jossa asiantuntijat kertovat kasvustojen ja koeruutujen 
äärellä viljan- ja nurmenviljelyn tuloksekkaasta toteutuksesta. Tapahtuma toteutetaan Asko Saikon tilalla Peltoissa. 

Heinäkuun jälkipuoliskolla kesäteatteriretki Mäntyharjun kesäteatteriin katsomaan mukavaa ” Eloa ja kuvaa” 

musiikkinäytelmää.  Kesäteatterimatkan pääjärjestäjä on Taipalsaaren tuottajayhdistys. Tuottajat ovat kutsuneet myös 
maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenet perheenjäsenineen mukaan matkalle. Osallistujilleilmainen kuljetus sekä väliajalla 
kahvit& mehu. Pääsylippu on omakustanteinen.   Ilmoittautumiset kesäteatterimatkalle Sari Kantoselle (puh. 050-3058382 tai 
sähköpostilla  sari.kantonen1@gmail.com  

Elokuussa 26.8.2017 vanhojen traktoreiden 100 km:n  Suomi 100 vuotta historia-ajo.  Toteutetaan 

yhteistyössä muiden Länsi-Saimaan alueen konekerhojen kanssa. Reitti suuntautuu Taipalsaari - Savitaipale - Lem i- 
Lappeenranta suunnalle. Tapahtumapäivänä 26.8.2017 on 100 päivää Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivään 6.1.2017. 
Tapahtumalla kunnioitetaan Suomen 100 vuotta itsenäisyysjuhlavuotta. 

 Jo perinteeksi tullut miesten ruokakurssi toteutetaan lokakuun loppupuolella 

(21.10.2017) teemalla  ”Suomi 100 vuotta menu”.  

Ruokakurssilla opetellaan tekemään 3,5 tunnin kuluessa ruoka-alan ammattilaisen johdolla  
4-6 ruokalajin juhlaillallinen. 

Koulutuksen päätteeksi kurssilaisten voimin valmistettu juhlaillallinen nautitaan yhdessä kurssilaisten 
illalliselle pyytämien seuralaisten kera.  Miesten ruokakurssi on ollut hyvin suosittu tapahtuma 
maamiesseuran toiminnassa. Syödään yhdessä sopi hyvin myös alkaneen Suomi 100 juhlavuoden 
teemaan. 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n vuoden 2017 jäsenmaksu on sama kuin 
vuonna 2016 eli 15 euroa / jäsen 

Tämän jäsenkirjeen mukana on vuoden 2017 jäsenmaksu. 

Toivomme, että jäsenemme maksaisivat omalta osaltaan tämän vuoden jäsenmaksunsa oheisella jäsenmaksu-lomakkeella 

Taipalsaaren maamiesseura ry:lle.  Jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Taipalsaaren maamiesseuran 

sihteeriin Eero Juntuseen, puh. 0400-372857, sähköposti: eero.juntunen@pp1.inet.fi.  Kerromme mielellään lisää 

jäsenyyteen liittyvistä eduista kuin myös muusta Taipalsaaren maamiesseura ry:n tulevasta toiminnasta.  
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