TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
Taipalsaaren maamiesseuran kulunut vuosi oli sen 116. toimintavuosi.
Sääntömääräinen kevätkokous (vuosikokous) pidettiin 31.3.2016 samana iltana tuottajien kanssa ja syyskokous
24.11.2016 samana iltana tuottajien ja maaseutunaisten kanssa. Kokoustarjoilut ja kokousesitelmät olivat yhteiset, mikä on
todettu toimivaksi.
Kevätkokouksen kokousesitelmän piti Lappeenrannan ympäristötoimesta kosteikkoasiamies Antti Happonen aiheesta ”
Kohti puhtaampaa Pien-Saimaata. Kevätkokouksen osallistujamäärä oli 20 henkeä. Kevätkokouksen puheenjohtajana
toimi Pauli Mikkonen.
Syyskokouksessa kokousesitelmän piti YLE:n pitkäaikainen ulkomaan
(Moskova) toimittaja Marja Manninen aiheenaan ” Venäjä tänään”.
Kokousesitelmä oli kaikille avoin ja kuulijoita olikin paikalla
ennätysyleisö; arviolta noin 150 henkeä.
Maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja tuottajien puheenjohtaja Ilpo
Kolhonen kiittivät kokousesitelmän pitäjää ja luovuttivat hänelle maa-ja
koti kotitalousnaisten esiliinat sekä Taipalsaaren vanhat koneet kirjan.
Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Jarmo Koivunen. Kolhonen.
Syyskokouksessa johtokunnan erovuoroiset jäsenet Marko Suutari, Markku
Hulkkonen ja Simo Vitikainen valittiin uudelleen vuosiksi 2017- 2019.
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa: 18.1.2016, 17.3.2016, 6.6.2016 ja 3.11.2016.
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 hoito ja kirjanpito
tapahtui tilitoimisto Tmi JänisSet (Antti Jänis) kautta. Toiminnantarkastajana on toiminut Anneli Vento.
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2016 lopussa 184 jäsentä. Seuralla on yksi kunniajäsen; Antti Kilpiä Vehkataipaleelta.
Jäsenmaksujen perintä hoidettiin vuoden 2016 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 26 jäsentä ja 3 jäsenen jäsenyys päättyi.
Vuoteen 2016 sisältyi paljon toimintaa ja se tapahtui toimintasuunnitelman mukaisesti sekä useimmiten yhteistyössä
Taipalsaaren tuottajayhdistyksen ja Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n kanssa.
Erillisenä projektina yhdessä tuottajien kanssa toteutettava ” vanhojen traktorityökoneiden avomuseon” valmistelu
jatkui koko vuoden ajan. Projektin vetäjänä on toiminut Jarmo Koivunen ja hänellä on ollut apunaan työryhmä, johon on
kuulunut Seppo Koivunen, Paavo Turkia, Markku Hulkkonen ja Eero Juntunen. Taustatukena on ollut maamiesseuran
yhteydessä toimiva Wanhat Masinat konekerho. Ryhmän kokoontui asian tiimoilla lukuisia kertoja vuoden 2016 aikana,
jolloin asiaa valmisteltiin sekä ja organisoi vanhojen työkoneiden kartoituksen kyläkunnittain tapahtuvaksi.
Työkonemuseon kentän valmistelu toteutettiin talkootyönä 27.- 28.4 ja 1.6.2016 ja kenttä saatiin valmiiksi kesän alkuun,
jolloin sitä voitiin jo hyödyntää kesällä Röytyssä toteutetuissa tapahtumissa; mm. Taipalsaari-päivien ohjelmaan
kuuluneessa maaseudun perinnepäivässä 3.7.2016. Lokakuun alussa (4.10) koottiin tarkemmat tiedot saatavilla olevista
työkoneista sekä kuvattiin ne. Osa työkoneista siirrettiin jo loppuvuodesta Jarmo Koivusen varikolle, jossa niitä
valmistellaan konekerhon toimesta talven aikana museoon soveltuviksi.
Toisena koko vuoden 2016 toimintaan liittyvänä kokonaisuutena oli yhteistyö Saimia ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden markkinointiosuuskunta Lux:n kanssa. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin helmikuun lopulla. Yhteistyön
tavoitteena oli saada nuorten näkökulmaa maamiesseuran ja maaseutunaisten toimintaan. Keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin
jäsenhankinnan vahvistaminen sekä jäsenviestinnän kehittäminen niin viestintäkanavien, sisältötuotannon kuin myös
viestinnän toteuttajien osalla. Nuorten osallistuminen tapahtumien suunnitteluun ja totuttamiseen oli myös yksi yhteistyön
osa-alue kuin myös huhtikuussa toteutettu jäsenkysely ja sen tulosten analysointi toimenpide-ehdotuksineen.
Yhteistyöprojekti jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Niin vanhojen traktorityökoneiden museo toteutuksessa kuin myös
Lux-yhteistyön tukena on ollut Etelä-Karjalan maataloussäätiöltä saatu rahallinen avustus vuosille 2016- 2017.
Helmikuussa toteutettiin yhdessä maaseutunaisten kanssa jo perinteeksi muodostunut koko perheen laskiaistapahtuma
laskiaissunnuntaina 7.2.2016 Haikkaanlahden metsästysmajalla. Tilaisuus oli onnistunut ja päivän aikana väkeä
tilaisuudessa kävi arviolta 250 henkeä. Tilaisuuden vetonauloina olivat mahtava laskiaismäki lapsille sekä erilaiset kilpailut
ja oheistapahtumat kuin myös tilaisuudessa esiintynyt vuoden 2009 iskelmäartisti Pasi Vainionperä.

Helmikuun lopulla 22.2.2016 Taipalsaaren maamiesseuran jäsenille perheenjäsenineen oli tarjolla ilmainen
sisäänpääsy Lappeen raviradan T 76 raveihin. Raveissa päästiin seuraamaan12 mielenkiintoista ja jännittävää lähtöä.
Yhdessä niistä mukana oli myös vuoden - 2015 ravikuningatar Saaga S. Noin 20 jäsentä osallistui raveihin. Tällä kertaa
Saaga S ei yltänyt voittoon omassa juoksussaan.
Maaliskuussa 9.3.2016 tarjottiin jäsenistölle ja muillekin avoin elokuvailta Taipalsaaren kunnantalolla. Elokuvana on
paikallisten eteläkarjalaisten tekemä elokuva ” Harry Lime – kolmas mies” elokuva. Tilaisuuden alussa elokuvassa näytellyt
Teija Arponen-Latto kertoi elokuvan teosta ja myös toi terveiset elokuvan ohjaajalta illan yleisölle. Elokuvailta järjestettiin
yhteistyössä Taipalsaaren maaseutunaset ry:n kanssa. Elokuvailtaan osallistui noin. 40 henkeä.
Maaliskuussa 12.3.2016 maamiesseuran jäsenet perheineen pääsivät osallistumaan ilmaiseksi perinteiseen MTK KaakkoisSuomen nuorten tuottajien järjestämään talvivirkistyspäivä Joutsenossa Myllymäessä yhdessä maaseutunaisten kanssa.
Osallistujille oli tarjolla ilmaiset 4 tunnin lasketteluliput sekä mehua, kahvia, munkkeja sekä grillimakkaraa pikkunälkään.
Tällä kertaa tilaisuus kiinnosti ja väkeä oli mukavasti rinteessä ja myös taukopaikalla nauttimassa kahvista ja munkeista
sekä grillimakkarasta
Kesäkuun alkupuolella toteutettiin 11.6.2016 Taipalsaaren kosteikkopyöräilytapahtuma yhdessä maaseutunaisten ja
Taipalsaaren nuorisoseuran kanssa. Tapahtumaan osallistui noin 40 pyöräilijää ja tapahtumassa pyöräiltiin noin 22 km reitti
tutustuen matkan varrella Jarmo Koivusen rakentamaan kosteikkoon Haikkaanlahdella sekä Marko Suutarin rakentamaan
Tortonsuon riistakosteikkoon kuin myös reitin päätepisteessä Leväsen kylätoimikunnan avoimet kylät tapahtumaan.
Kosteikkokohteissa saatiin myös vesiensuojeluun ja kosteikkorakentamiseen liittyvää informaatiota kosteikkoasiamies Antti
Happosen ja kosteikkojen omistajien puolelta.
Kesän kohokohta toiminnassa oli yhdessä Taipalsaaren tuottajayhdistyksen ja maaseutunaisten kanssa 3.7.2016
toteutettu ” maaseudun perinnepäivä Röytyssä”. Tapahtuma oli osan Taipalsaari-päivien ohjelmatarjontaa. Tällä kertaa
maaseudun perinnepäivään oli saatu myös runsaasti muita yhteistyötahoja (mm. maasotakoulu, Mooses Putron
muistosäätiö, maa-ja kotitalousnaiset /Sari Paajanen, jne) mukaan, joka antoi lisäsisältöä tapahtumaan. Myös Röytyn
kotiseututalon pihapiiriin valmisteilla olevaa vanhojen traktorityökoneiden avomuseota esiteltiin pienimuotoisen
konenäyttelyn myötä tapahtumassa kävijöille. Maaseudun perinnepäivässä vieraili noin 500 kävijää päivän aikana.
Heinäkuun alussa 5.7.2016 pidettiin pellonpiennartilaisuus Harri Kontusen tilalla. Pellonpiennarpäivässä Harri
Kontusen tilalla Taipaleen kylällä saatiin ajankohtaista tietoa nurmen- ja viljanviljelystä sekä tutustuttiin kolmeen hyvin
rakennettuun ja toimivaan kosteikkoon. Asiantuntijoina ja kouluttajina tapahtumassa olivat ProAgrian puolelta Eino
Heinola ja Asko Laapas ja Berner Oy:stä asiakkuuspäällikkö Kyösti Skippari sekä Lappeenrannan seudun
ympäristötoimesta kosteikkoasiamies Antti Happonen.
Pellonpiennartilaisuudessa oli mahdollisuus keskustella ja kysellä mukana olevilta asiantuntijoilta viljan- ja
nurmenviljelyyn ja kosteikkorakentamiseen liittyvistä asioista sekä ” pellonpientareella” nähdä ja kuulla hyvistä
käytännöistä niihin liittyen. Tilan isäntä Harri Kontunen kertoili myös tilaisuudessa tilan historiasta ja toiminnasta
ansiokkaasti. Tilaisuuden järjestäjinä olivat yhteistyössä Taipalsaaren maamiesseura, tuottajat ja maaseutunaiset sekä
ProAgria Etelä-Suomi ja Berner Oy. Pellonpiennarpäivään osallistujille Berner Oy tarjosi ” pellonpiennarkahvit ja pullat”.
Tilaisuus on ilmainen osallistujille. Tilaisuuteen osallistui 22 henkeä.
13.7.2016 kesäteatterivierailu Aholan kesäteatteriin Joutsenoon
Taipalsaaren tuottajayhdistys järjesti jäsenilleen kesäteatteriretken Joutsenoon Aholan kesäteatteriin 13.7.2016 katsomaan
mukaansatempaavan hauskaa ”LENIN jäillä” farssia. Tuottajayhdistys kutsui myös Taipalsaaren maamiesseuran ja
maaseutunaisten yhdistysten jäsenet perheenjäsenineen mukaan tälle yhteiselle kesäteatterimatkalle. Tuottajayhdistys
järjesti ja maksoi bussikuljetuksen Taipalsaarelta kesäteatterille ja takaisin sekä tarjosi mukana oleville ilmaiset kahvit
näytelmän väliajalla. Teatterilippu oli omakustanteinen. Mukana matkalla oli lähes 30 osallistujaa ja myös maamiesseuran
ja maaseutunaisten väkeä osallistui kiitettävästi mukaan.
Elokuussa alussa 6.8.2016 toteutettiin Taipalsaaren maaseutuseurojen yhteinen ” Viihdytään yhdessä SA IN
tapahtuma” puolustusvoimain Taipalsaaren harjoitusalueella Tapahtuman ohjelma koostui mukavasta yhdessäolosta SA
INT hengessä sisältäen erilaisia kisailuja, mukavaa yhdessä oloa, liikuntaa, toimintaesittelyjä sekä ohjelmaa myös lapsille.
Maasotakoulun puolelta tapahtumaan osallistuu majuri Seppo Naapila, joka toi tilaisuuteen maasotakoulun terveiset sekä
kertoi harjoitus- ja ampuma-alueen ajankohtaisista asioista. Myös maasotakoulun kalustoesittely oli osana ohjelmaa.
Tapahtumaan osallistui yli 30 henkilöä.
Syyskuussa maaseutumarkkinat Lappeenrannan torilla 11.9.2016
Taipalsaaren maamiesseura ja maaseutunaiset osallistuivat ProAgrian toteuttaman tapahtuman valmisteluun sekä olivat
omalla osastollaan mukana tapahtumassa. Tapahtumassa esiteltiin maamiesseuran ja tuottajien yhteistä ”Taipalsaaren
vanhojen traktorityökoneiden avomuseoprojektia” Tähän liittyen tapahtumassa oli esillä teemaan liittyenmm.
huippuharvinainen saksalainen RITSCHLER traktori 1950-luvulta vanhoine työkoneineen. Myös tämän päivän
maataloudesta ja lähiruoan tuotannosta kerrottiin Taipalsaaren maaseutuseurojen osastolla.

Pohjolan villiruokaa luonnosta”- MIESTEN RUOKAKURSSI 22.10.2016
Jo perinteeksi muodostunut ” miesten ruokakurssi” pidettiin Haikkaanlahden entisellä koululla. Kurssin teemana oli ”
Pohjolan villiruokaa luonnosta”. Kurssille tuli maksimimäärä (19) osallistujia. Kurssin kouluttajana toimi Sari Paajanen
Etelä-Suomen maa-ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta. Kurssin puitteissa 4 tunnin aikana miehet valmistivat 6 ruokalajin
herkullisen illallisen 40 hengelle. Kurssin päätteeksi nautittiin tämä illallinen yhdessä kurssilaisten illalliselle pyytämiensä
seuralaisten kanssa. Paitsi suussa sulava ruoka myös illallisen aikana mukava yllätysohjelma ja sen esittäjät kruunasivat
onnistuneen tapahtuman.
Maakunnallinen jäsenyhteisöpalaveri pidettiin 29.10.2016 Lappeenrannassa Viljelystalolla.
Tilaisuuden järjestäjinä ja kutsujina olivat Etelä-Karjalan maataloussäätiö, ProAgria ja Maa-ja kotitalousnaisten piirikeskus.
Tilaisuuteen osallistui 7 jäsenyhdistyksen edustajat Etelä-Karjalan alueen maamiesseuroista ja maaseutunaisten
yhdistyksistä. Taipalsaaren maamiesseuran puolelta tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtaja Asko Saikko ja sihteeri Eero
Juntunen. Tilaisuudessa kuultiin maa-ja kotitalousnaisten ja ProAgrian valmistelemista vuoden 2017 jäsentapahtumista sekä
sekä saatiin informaatio Etelä-Karjalan maataloussäätiön jäsenyhteisöille myöntämistä avustuksista. Yhtenä teemana
palaverissa oli myös jäsenviestinnän kehittäminen hyödyntäen SOME:n tarjoamat mahdollisuudet. Tilaisuudessa esiteltiin
osallistujille, miten Taipalsaaren
Koko perheen yhteinen ”Reinikkalan tonttumaa” tapahtuma 12.12.2016 klo 18.00-20.00 oli vuoden
päätöstapahtuma.
Tapahtuman järjestäjinä ovat perinteisesti olleet Taipalsaaren seurakunta ja Kilkkilän ja Olkkolan kylän väki. Nyt jouluna
2016 Taipalsaaren ”maaseutuseurat” tulivat mukaan tapahtuman järjestäjiksi ja näin seurojen jäsenille ja jäsenperheille
saatiin tarjolle mukava jouluaiheinen tapahtuma. Tapahtuman ohjelmassa oli järjestäjien tervehdykset ja seurakunnan
puolelta joulun teemaan liittyen puheenvuorot. Illan kokokohta oli Kilkkilän kylän miesten esittämä ” Tiernapojat”
joulukuvaelma. Maaseutunaisten mehu- ja pikkuleipätarjoilu maistuivat osallistujille. Tapahtuma sai hyvän vastaanoton ja
kokosi paikalle lähes 100 osallistujaa.
Jäsenistölle tiedotettiin seuran toiminnasta ja tapahtumista lähettämällä vuoden aikana 2 jäsenkirjettä postitse sekä
tiedottamalla tapahtumista sähköpostilla ja myös tekstiviestien kautta puhelimella sekä www-sivujen
(www.maaseutuseurat.fi ) ja facebook-sivujen (www.facebook.com/maaseutuseurat) kautta.
Huomionosoitukset vuonna 2016
Kunniajäsen Antti Kilpiälle luovutettiin ProAgria keskustenliitto ry:n myöntämä ” Koti peltojen keskellä” mitali. Mitali
luovutettiin kunniajäsen Antti Kilpiälle hänen 80-vuotispäiväjuhlassaan 7.8.2016. Mitalin luovuttivat maamiesseuran
puolesta Asko Saikko, Eero Juntunen ja Jarmo Koivunen.
Vuoden 2016 ravikuningatar Saaga S:n omistaja/valmentaja Ilkka Pyysalolle ja
ohjastaja Matti Nisoselle luovutettiin
24.11.2016 seuran syyskokouksessa taideseppä Antti Niemisen valmistama
messinkiset ” Saaga S –reliefit” Saaga S:n saavuttaman ravikuningatar 2016 tittelin
johdosta.

Taipalsaaren nuorisoseuran 120-juhlassa seuraa huomioitiin pienellä rahallisella avustuksella 17.12.2017.
Taipalsaaren sivistysjohtaja Kai Könöselle luovutettiin hänen läksiäisissään 15.12.2016 läksiäislahja.
Taloudellisesti vuoden 2016 toiminta oli tasapainossa.
Vuoden 2016 kulut olivat 5973,11 euroa ja tuotot (sisältäen myös Etelä-Karjalan maataloussäätiön avustus) 6438,48 euroa.
Vuoden 2016 tilinpäätös oli ylijäämäinen ollen 465,37 euroa. Ylijäämä on siirretty taseeseen kohtaan ed. vuosien ylijäämä.
Taseen loppusumma oli 31.425,82 euroa.

