Taipalsaaren Maamiesseura ry
JÄSENKIRJE 2 -2017
Suomi 100 vuotta juhlavuosi on jo kääntymässä syksyyn. Kevään ja kesän osalta on koettu ja
eletty lukuisa määrä tapahtumia Suomi 100 vuotta teemaan liittyen Etelä-Karjalassa. Myös
maamiesseuramme toiminnassa juhlavuosi on näkynyt monissa tapahtumissa.
Merkittävin tapahtumamme oli Taipalsaari päivien ohjelmaan liittyen 2.7.2017
Röytyn kotiseututalolla pidetty ” Maaseudun perinnepäivä” sekä sen
yhteydessä ” vanhojen traktorityökoneiden museon” avaaminen Röytyn
kotiseututalon pihapiirissä. Tapahtumassa vieraili lähes 1000 vierailijaa.
Maaseudun perinnepäivässä toteutui myös Suomi 100 vuotta juhlateemaan
liittyen ” syödään yhdessä” tapahtuma. Röytyn kotiseututalon vanhan navetan
pohjalle kunnostetussa ” Röytyn pihatossa” nautittiin lähes 200 ruokailijan voimin yhteisestä maukkaasta
keittolounaasta, jonka tarjoilusta ja valmistuksesta vastasivat Jänkäsalon WPK ja maaseutuseurojen toimijat.

Mutta myös loppukesä ja tuleva syksy tarjoavat vielä paljon mukavaa nähtävää ja koettavaa!

Vanhojen traktoreiden Suomi 100 vuotta historia-ajo 26.8.2017
Lappeenrannan linnoitukseen- Taipalsaaren Wanhat masinat johdolla
Vanhojen traktoreiden Suomi 100 vuotta historia-ajolla halutaan tuoda esille maatalouden
koneellistumisen historiaa ja merkitys maatalouden ja elintarviketuotannon keskeisenä tekijänä
Suomen 100 vuotisen itsenäisyyden aikana kuin myös tänä päivänä.
Olemme haastaneet mukaan tapahtumaan Savitaipaleella, Lemillä ja Lappeenrannan alueella toimivat vanhojen
traktoreiden harrastajakerhot toteuttamaan tätä Suomi 100 vuotta historia-ajoa Lappeenrannan linnoitukseen
26.8.2018. Haasteeseen on vastattu ja niinpä Lemin Rasvanäpit, Lennuksen Avotraktoriklubi Savitaipaleelta,
Wilkjärven Winssikerho ja Partalan Siivapyöräkerho tulevat mukaan. Kaikkiaan tapahtumaa on osallistumassa 5070 vanhaa traktoria.
Taipalsaarelta lähtevät kokoontuvat lauantaina 26.78.2017 Röyttyyn jo klo 07.45, jolloin
järjestäydytään siirtymäajoon Lappeenrantaan. Tapahtumaa voi tulla vapaasti
katsomaan Röyttyyn. Samoin muut konekerhot toteuttavat siirtymäajon oman
aikataulun mukaan. Lappeenrannassa kokoonnutaan vielä yhteisesti klo 08.45 Hankkijan
pihaan, jossa koko porukalla järjestäydytään 50-70 traktorin voimin yhteiseen
siirtymäajoon Lappeenrannan Linnoitukseen ja Kehruuhuoneelle. Linnoitukseen ajetaan
sataman kautta ja vanhojen traktoreiden juhlakulkue saapuu Linnoitukseen Viipurin portin kautta 10.30.
Perillä Kehruuhuoneella järjestetään ohjelmaa, josta mainittakoon vanhojen traktoreiden ” äänenavauskonsertti”
klo 11.00 sekä sen jälkeen tapahtuvat esitykset & esittelyt.
Ilmaisia tuliaisia on myös luvassa tapahtumaa seuraamaan tuleville. Mukana olevat
konekerhot ovat varautuneet jakamaan ” Suomi 100 vuotta” teemalla kukin 100
kappaletta ” ilmaisia tuliaisia” tapahtuman katselijoille.
26.8.2017 Linnoituksessa on paljon nähtävää ja koettavaa. Kehruuhuoneella on sieni- ja
sadonkorjuumarkkinat (http://www.kehruuhuone.fi/tapahtumat/kehruuhuoneensieni-ja-sadonkorjuumarkkinat) ja sen lisäksi linnoituksessa on samaan aikaan EteläKarjalan liiton järjestämä ”Yhdessä piknik tapahtuma” klo 10.00 -14.00.
Iltapäivän ja illan aikana klo 15.00 – 21.00 on vielä ShowCar Meeting tapahtuma Lappeenrannan museo viereisellä
kentällä.
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Sata päivää sataan ”Röytyn pihattopiknik” 26.8.2017 klo 19.00 alkaen Röytyn
kotiseututalolla.
Tervetuloa ”Röytyn pihattopiknikille” yhteisen pöydän ääreen piknik syömisen
merkeissä. Ja samalla mukavaan oleskeluun ja tunnelmaan haitarimusiikin sekä
100 elävän kynttilän valaisemana.
Röytyn pihattopiknik on kaikille avoin tapahtuma. Kuten piknik yleensä,
niin myös Röytyn pihattopiknik toteutetaan periaatteella, että jokainen
tuo omat eväät ja juomat mukanaan. Järjestäjien puolelta Röytyn
pihattoon tuodaan grilli, jossa voi grillata omia eväitään. Ehkäpä myös
lettujen tekijä on paikalla, jolloin myös niistä päästän nauttimaan.
Mutta omat eväät ja juomat on se tärkein juttu.
Tunnelmaa ja 100 päivää sataan teemaan liittyen toivomme
tapahtumaan osallistuvien ottavan myös mukaan kynttilän,
kynttilälyhdyn tai vastaan elävän tulen. Tavoitteemme on sytyttää 100 elävää tulta luomaan tunnelmaan
tapahtumaan.
Röytyn pihattopiknikkiin tunnelmaa on tuomassa myös elävä musiikki, jota omien eväiden ohella pääsemme
nauttimaan nuoren harmonikkamestari Eelis Vuorelan soittamana.
Tapahtuman ” veturina” toimii Taipalsaaren kotiseutuyhdistys, joka on kutsunut yhteistyötahonaan
maamiesseuran väen perheineen ja tuttuineen mukaan Röytyn pihattopiknik-tapahtumaan yhteisen pöydän ääreen.
Joten lämpimästi tervetuloa lauantaina 26.8.2017 klo 19.00 alkaen Röytyn pihattopiknikille joukolla.
Sateen sattuessa pihattopiknik toteutetaan ” katon alla” eli Röytyn kotiseututalon tiloissa.

Maakuntaretki Luumäelle Salpalinjan Lusikkovuorelle ja Ukko Pekan
Kotkaniemeen Suomi 100 juhlavuoden hengessä sunnuntaina 27.8.2017.
Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät maakuntaretken, mutta retkelle ovat tervetulleita
osallistumaan myös maamiesseuramme jäsenet.
Retken hinta on 15 euroa / henkilö sisältäen mahdollisen yhteiskyydin, ruokailun ja kahvin. Mikäli
ilmoittautuneita on riittävästi, järjestetään yhteiskuljetus bussilla. Tällöin bussi lähtee Lappeenrannan
matkakeskukselta 27.8.2017 klo 09.00. Paluumatkalle lähdetään n. klo 17.00.
Ilmoittautuminen on pyydetty 18.8. mennessä. Kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa, onko paikkoja vapaana. Joten
nyt kannattaa toimia nopeasti. Kyselyt ja ilmoittautumiset Sanna Lento-Kempille, puh. 040 – 544 7768 tai
sähköpostilla: sanna.lentokemppi@maajakotitalousnaiset.fi
Ilmoita myös mahdollinen eritysruokavalio ja tarvitsetko yhteiskyydin. Varusteeksi säänmukainen vaatetus ja hyvät
ulkoilukengät.

Taipalsaaren kirkonkylän koulun oman perunamaan sadonkorjuu ke-to 13.14.9.2017 klo 09.00 – 13.00 opettajien ja 130 oppilaan voimin ja maaseutuseurojen ohjaamana.
Taipalsaaren kirkonkylän koululaisten omalla perunamaalla Röytyssä on
peruna kasvanut tosi hyvin kuluneen kesän aikana ja pian on sadonkorjuun
aika. Peruna istutettiin 29.5.2017 ja istutukseen osallistu Taipalsaaren
kirkonkylän koulun 130 oppilasta yhdessä opettajiensa ja ohjaajien kanssa.
Jokainen luokka vuorollaan tuli istuttamaan oman perunapenkin ja laittoi
tekemänsä tunnuskyltin istuttamansa perunapenkin päähän, jolloin kesän
aikana on voitu seurata oman perunamaan kasvua.
2

Koululaisten perunamaalla on ollut kasvamassa SIIKLIÄ, ANNA BELLAA JA VELOXIA. Koululaisten oman perunamaaprojektin taustatahoina ovat toimineet Taipalsaaren maamiesseura, tuottajat ja maaseutunaiset.
Perunamaan ” pehtoorina” on kesällä ollut Markku Siitonen, joka on huolehtinut kesällä tarvittavista viljelytoimista.

Nyt elokuun lähestyessä loppuaan, voidaan todeta, että kaikkien istutettujen lajikkeiden osalla kesä on mennyt hyvin
ja peruna alkaa olla kohta siinä vaiheessa, että perunanostotoimiin voidaan ryhtyä.
SADONKORJUU tapahtuu syyskuun toisella viikolla ke-to 13. - 14.9.2017 klo 09.00-13.00. Tuolloin pidetään
Taipalsaaren kirkonkylän koulun oman perunamaan nostotalkoot. Kukin luokka vuorollaan opettajien johdolla
saapuvat nostamaan oman keväällä istuttamansa perunapenkin ”maaseutuseurojen” henkilöiden avustamana.
Nostotapahtumassa kukin luokka saa omat perunat, joista sitten viikon päästä päästään nauttimaan Taipalsaaren
kirkonkylän koulun koululaisen omissa ”perunapidoissa” Röytyn kotiseututalolla.
Taipalsaaren kirkonkylän koulun oma perunamaa antanee satoa sen verran runsaasti, että oppilailla on myös kotiin
viemisinä omalla perunamaallaan kasvattamiaan perunoita.

Lauantaina 23.9.2017 klo 09.00-12.00 Taipalsaaren kirkonkylän koulun
koululaisten perunapidot oman sadon perunasta Röytyn kotiseututalolla
Röytyn pihaton pöydän ääressä
Taipalsaaren kirkonkylän koulun oman perunamaan sato nautitaan lauantaina 23.9.2017 klo 09.00-12.00
pidettävissä perunapidoissa Taipalsaaren kirkonkylän koulun 160 oppilaan ja heidän opettajien kanssa. Perunapidot
järjestetään Röytyn kotiseututalolla. Mikäli sää on suotuisa, perunapidot pidetään Röytyn pihaton pitkän pöydän
ääressä tai sateen uhatessa Röytyn kotiseututalolla sisätiloissa. Koulun puolelta tapahtumasta lähetetään lisätietoa
Wilman välityksellä oppilaiden vanhemmille.
Perunapidoissa koululaisen oman perunamaan sadosta tehdään
monipuolin ruoka-ateria. Perunapitoihin ovat myös tervetulleita
osallistumaan koululaisten vanhemmat. Perunapitojen suojelijana ja
ylimpänä ruokamestarina on lupautunut toimimaan meidän oma
Taipalsaaren ruokalähettiläämme, keittiömestari Ulla Liukkonen.
Tapahtuma on kaikille ilmainen.
Koululaisten perunapidot toteutetaan lauantaina 23.9.2017 klo 09.00-12.00 siten, että ruokailu porrastetaan
luokittain tapahtuvaksi. Samanaikaisesti Röytyn kotiseututalon pihapiirissä järjestetään koululaisille myös muita
aktiviteetti – ja infopisteitä, jolloin tekemistä ja oppimista riittää koko tapahtuman ajaksi ruokapitoihin osallistuville
ja omaa ruokailuvuoroaan odottaville. Järjestäjätahojen ja opettajien toimesta valmistellaan oheisohjelmaa, jonka
pohjalta tapahtumassa koululaiselle esitellään Röytyn kotiseututalon historiaa, sen yhteyteen kerättyjen museoiden
kokoelmia ja taipalsaarelaisen ravikuningatar Saaga S:n saavutuksia yms. Joten tapahtumassa riittää tekemistä
ruokailun ohellakin. Taipalsaaren maamiesseura, tuottajat ja maaseutunaiset ovat pyrkineet vuosittain toteuttamaan
Taipalsaaren koulujen kanssa vastaavia tapahtumia. Näin toimien koululaisille halutaan tarjota mahdollisuus
osallistavaan oppimiseen sekä mahdollisuuteen nähdä, kuinka kasvatetaan puhdasta ja terveellistä kotimaista
ruokaa.
Nyt toteutettu perunaprojekti on Suomi 100 vuotta teeman mukainen tapa tuoda suomalaista
ruokakulttuuria tutuksi tämän päivän koululaisille. Ja toteuttaa Suomi 100 vuotta teemaa ”
syödään yhdessä”.
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Onnistumme yhdessä risteily 25.- 26.10.2017
Tervetuloa ProAgria Etelä-Suomen järjestämälle 22 tunnin m/s Europa –risteilylle!
Risteilylle ovat tervetulleita maamiesseurojen ja maaseutunaisten jäsenet
koko ympäri Suomea sekä ProAgrian suorajäsenet.
Onnistumme yhdessä risteily tarjoaa sekä mukavaa yhdessäoloa kuin myös
viihdettä ja ammattiasiaa sitä haluaville. Hintaan sisältyy bussikuljetukset
satamaan ja takaisin, risteily valitussa hyttiluokassa, kokoustilassa kahvibuffet,
buffet-illallinen klo 20:30, meriaamiainen sekä matkan aikana
ammattiohjelma ja messut kokoustiloissa. Lisätietoja toiminnanjohtaja
/järjestöpäällikkö Karita Alen, puh. 0400-461708 tai sähköpostilla:
karita.alen@maajakotitalousnaiset.fi Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2017
mennessä (mahdolliset erikoisruokavaliot) sekä lisätietoja sähköpostitse eve.lilja@fmt.fi tai puhelimitse 0207 757
714. Tutustu ohjelmaan ja matkaan tarkemmin: Onnistumme yhdessä risteilyohjelma 25. -26.10.2017

Tervetuloa Taipalsaaren maamiesseura ry:n syyskokoukseen torstaina
23.11.2017 klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolle
Ennen varsinaisen syyskokouksen asioita klo 19.15 alkaen on osallistujille
tarjolla ilmaiseksi yhteinen joulupuuro ja kokouskahvit sekä sen jälkeen
huomionosoitukset ja yhteinen kokousesitelmä. Huomionosoituksena on
tunnustuspalkinnon luovuttaminen ravikuningatar 2017 Saaga S:n
omistajalle/valmentajalle Ilkka Pyysalolle sekä ohjastaja Matti Nisoselle.
Saaga S:n kolminkertaisen perättäisen ravikuningatar-titteli on tuonut
Taipalsaaren kunnalle laajasti positiivista palautetta ja siitä haluamme kiittää
tunnustuksen muodossa Ilkka Pyysaloa ja ohjastaja Matti Nisosta. Ja nyt jo kolmannen kerran perättäin !!
Huomionosoituksen jälkeen on vuorossa mielenkiintoinen kokousesitelmä, joka on myös kaikille avoin tilaisuus.
Viime syksynä kokousesitelmän piti toimittaja Marja Manninen ja sitä seuraamaan saapui syyskokoukseen salin
täydeltä väkeä eli noin 160 henkeä. Toivomme, että myös tänä syksynä pääsemme samaan eli väkeä saadaan
valtuustosali täyteen osallistumaan kaikille avoimeen ravikuningatar Saaga S:n taustajoukoille annettavaan
huomionosoitukseen kuin myös kaikille avoimeen esitelmätilaisuuteen. Joten kannattaa laittaa kalenteriin varaus
23.11.2017 illalle. Huomionosoitusten ja esitelmän jälkeen pidetään virallinen syyskokous n. klo 20.30 alkaen ja siinä
käsitellään sääntöjen 6 § määräämät asiat.

Yhteinen joulutapatuma ruoan ja viihteen muodossa maaseutuseurojen väelle
Väinölässä 2.12.2017 klo 18.00 – 22.00 (Kirkonrannantie 2, Taipalsaari)
Tapahtuma järjestetään yhteisenä Taipalsaaren maamiesseuran,
maaseutunaisten ja tuottajien tilaisuutena. Tapahtuman suunnittelu on
meneillään. Tapahtumassa tulee olemaan mukavaa ohjelmaa, seurustelua
ruon merkeissä sekä muuta mukavaa yhteisöllistä toimintaa. Tapahtuma on
tarkoitettu jäsenperheille ja joulutapahtuman myötä päätämme yhteisesti
Suomi 100 vuotta juhlavuoden viettämisen maaseutuseurojen yhteisenä
tapahtumana. Loppuvuoden tapahtumat ja asiat on myös tuoreeltaan nähtävissä 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
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