Taipalsaaren Maamiesseura ry
JÄSENKIRJE 3 -2017
Hyvät maamiesseuran jäsenemme
Parhaat kiitokset jäsenistöllemme sekä yhteistyökumppaneillemme aktiivisesta ja vilkkaasta osallistumisesta
seuramme toimintaan vuonna 2017.
Suomi on juhlinut tänä vuonna 100 vuotista taivaltaan monin juhlamenoin. Suomi 100 vuotta
teema on näkynyt myös Taipalsaarella niin kuntamme kuin myös oman seuramme
toiminnassamme. Taipalsaaren maamiesseuralla tämä vuosi on jo 117 toimintavuosi ja muutaman
vuoden kuluttua vietämme jo seuramme 120-vuotisjuhlaa. Taipalsaaren maamiesseuran
jäsenmäärä on tänä vuonna kasvanut voimakkaasti; peräti 40 uutta jäsentä on liittynyt kuluneen vuoden aikana
seuramme jäseniksi. Ja vielä loppuvuodestakin jäsenmäärän kasvu edelleen jatkuu.
Kuluneen vuoden aikana olemme tähän mennessä olleet toteuttamassa tai mukana jo 20 tapahtumassa, joissa
jäsenistöllemme on ollut tarjolla monenlaista ohjelmaa niin nuorille perheille kuin vanhemmillekin. Tänä vuonna
erityisesti toiminnassamme on korostunut yhteistyö nuorten ja koululaisten kanssa, josta esimerkkinä yhteinen
koululaisten oman perunamaaprojektin toteuttaminen. Myös Taipalsaari-päivien yhteydessä Röytyn kotiseututalon
pihapiirissä toteutettu ” maaseudun perinnepäivä” sekä sen yhteydessä vanhojen traktoreiden työkonemuseon
avajaiset oli iso ponnistus. Samoin kuin ”Röytyn pihaton” teko taipalsaarelaisten uudeksi ” kesäkeitaaksi” yhdessä
kotiseutuyhdistyksen kanssa. Monissa tapahtumissamme aivan keskeisellä sijalla on ollut lukuisten mukana olleiden
talkoolaisten antama työpanos; ilman sitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Joten siitä vielä ISO KIITOS mukana olleelle
talkooväelle!

Mutta myös loppuvuodesta on vielä paljon mukavaa nähtävää ja koettavaa!
Ensimmäinen näistä onkin torstaina 23.11.2017 klo 19.15 Taipalsaaren kunnantalolla tapahtuva
esitelmä.
Esitelmän pitää lääninrovasti Heikki Svinhufvud aiheenaan ” Suomi 100 vuotta –

isoisäni UKKO PEKAN TARINA”.
Esitelmässään lääninrovasti Heikki Svinhufvud kertoo, mikä merkitys Suomen itsenäisyydelle oli
hänen isoisällään presidentti Per Edvin Svinhufvudilla itsenäisyytemme alkuvuosina.
Esitelmä on myös osana maamiesseuran sääntömääräisen syyskokouksen ohjelmaa.
Esitelmä on kaikille avoin tilaisuus, joten kaikki esitelmästä kiinnostuneet ovat tervetulleita
sitä kuulemaan. Oheisella sivulla on tarkemmin tietoa tapahtumasta sekä syyskokouksesta.

Maaseutuseurojen yhteinen joulutapahtuma ruoan ja viihteen kera Väinölässä 2.12.2017 klo 18.00-21.00
Tapahtuma järjestetään yhteisenä Taipalsaaren maamiesseuran, maaseutunaisten ja
tuottajien tilaisuutena. Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi maaseutuseurat tarjoavat
tilaisuuteen osallistuville jäsenilleen ja jäsenperheille ilmaiseksi maukkaan aterian.
joka tulee olemaan KOKONAINEN PALVIPOSSU lisukkeineen.
Kyllä kannattaa osallistua. Ilmoittautumiset 20.11.2017 mennessä seurojen
sihteereille.

Reinikkalan tonttumaa kutsuu virittäymään joulun tunnelmaan tiistaina 12.12.2017 klo 18.00- 20.00
Tapahtuman pitopaikka on Reinikkalan kylällä. Tapahtuma on kaikille avoin tilaisuus. Tien
varrelta johtaa tunnelmallinen joulupolku aidoilla tulilla valaistuna tapahtumapaikalle.
Tapahtumassa on joulun teemaan liittyvää ohjelmaa koko perheelle. Mm, Kilkkilan
miesten esittämänä ” Tiernapojat” joulukuvaelma ja muuta mukavaa ohjelmaa koko
perheelle.
Tästä ja muistakin loppuvuoden tapahtumista tarkemmin tämän jäsenkirjeen sisäsivuilla.
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Tervetuloa Taipalsaaren maamiesseura ry:n syyskokoukseen 23.11.2017 klo
19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolle
Ennen varsinaisen syyskokouksen asioita klo 19.15 alkaen on osallistujille
tarjolla perinteinen pottuvelli 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 kolminkertainen perättäinen 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 !!

Mielenkiintoinen kokousesitelmä on kaikille avoin tilaisuus.
Esitelmän pitää lääninrovasti Heikki Svinhufvud aiheenaan ” Suomi
100 vuotta – isoisäni UKKO PEKAN TARINA”.
Esitelmässään lääninrovasti Heikki Svinhufvud kertoo, mikä merkitys Suomen
itsenäisyydelle oli hänen isoisällään presidentti Per Edvin Svinhufvudilla
itsenäisyytemme alkuvuosina. Kuulemme myös viimeiset terveiset ”Ukko
Pekan” kodin Kotkaniemen kartanon korjauksen osalta sekä sen avaamisesta
yleisölle
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.

Maaseutuseurojen yhteinen joulutapahtuma ruoan ja viihteen kera Väinölässä
lauantaina 2.12.2017 klo 18.00-21.00
Tapahtuma järjestetään yhteisenä Taipalsaaren maamiesseuran, maaseutunaisten ja tuottajien tilaisuutena.
Tapahtumassa tulee olemaan mukavaa ohjelmaa, seurustelua ruon merkeissä sekä muuta mukavaa yhteisöllistä
toimintaa.

Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi maaseutuseurat yhdessä tarjoavat tilaisuuteen osallistuville jäsenilleen ja
jäsenperheille ILMAISEKSI maukkaan aterian. Ateriana tulee olemaan KOKONAINEN PALVIPOSSU lisukkeineen. Kyllä
kannattaa osallistua. Illan ruokaherkuista vastaa tilaisuudessa ammattitaidolla Sami Rounela &Pala ja Painike Oy.
” Syödään yhdessä” on ollut yhtenä teemana Suomi 100 vuotta juhlallisuuksissa tänä vuonna. Niinpä tämä yhteinen
tapahtumamme jäsenistöllemme näin vuoden päätteeksi ruoan ja viihteen muodossa toteuttaa myös hyvin tätä
Suomi 100 vuotta juhlateemaa. Ilmoittautumiset pyydämme 20.11.2017 mennessä seurojen sihteereille:
Maamiesseuran sihteeri Eero Juntunen, puh. 0400 - 372857
Maaseutunaisten sihteeri Heli Sahlman, puh. 0400 - 257897
Taipalsaaren tuottajayhdistyksen sihteeri Sari Kantonen, puh. 050 - 3058382
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Koko perheen yhteinen Reinikkalan tonttumaa-joulutapahtuma tiistaina
12.12.2017 klo 18.00-20.00
Tapahtuman pitopaikka on Reinikkalan kylällä.
Ajo-ohje: Savilahden tieltä käännytään Hovimäen tielle, jota ajetaan noin 1,5 km.
Reinikkalan tonttumaa on Reinikkalan ja Kilkinsaaren tien risteyksen tuntumassa.
Tonttumaan elävät tulet ohjaavat tulijat tapahtumapaikalle.

Tapahtuma on kaikille avoin tilaisuus.

Tapahtuma sisältää
Tunnelmallinen joulupolku aidoilla tulilla valaistuna ohjaa tapahtumapaikalle
tonttumetsään, jossa jätkänkynttilät ja elävät tulet luovat jouluista tunnelmaa
Tapahtuman tervetulo-toivotukset: Raimo Turunen ja Asko Saikko
Runonlausuntaa: Seija Valtonen
Taipalsaaren seurakunnan edustajien puheet: kirkkoherra Koskimäki ja rovasti Luntinen )
Tapio Niemen kertomus- muistelua

Kilkkilän miesten esittämänä ” Tiernapojat” joulukuvaelma
Yhteislaulua jouluisissa tunnelmissa
Mehua ja pipareita lapsille ja suussa maistuvaa naposteltavaa

Yhteistä seurustelua ja yhdessäoloa ”joulutulien” ympärillä tonttumaan
tunnelmallisen metsän hämyssä.

Lämpimästi tervetuloa yhteiseen jouluiseen tapahtumaamme !

Loppuvuoden tapahtumat ja asiat ovat myös tuoreeltaan nähtävissä wwwsivuiltamme (www.maaseutuseurat.fi ) sekä facebook kautta
(www.facebook.com/maaseutuseurat )
Kannattaa “klikata” Facebook- sivuillamme osoitteessa
www.facebook.com/maaseutuseurat
Sivuiltä löydät aina tuoreimmat asiat toimintaamme koskien.
Kannattaa käydä “tykkäämässä”
Syyskokouksessa 23.11.2017 vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Tämän jäsenkirjeen takasivulla on lyhyesti kerrottu jo tulevan vuoden 2018 tapahtumistamme tammi-elokuun
osalta.
Kannattaa tutustua ja laittaa jo mielenkiintoisimmat tapahtumat ensi vuoden kalenteriin ylös.
Toiminnassamme korostamme asioita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä jäsentemme välillä sekä antavat virkistystä arjen
askareisiin. Toiminnassamme myös korostuu yhdessä tekeminen; niin jäsenten kanssa kuin myös muiden alueella
toimivien yhdistysten kanssa. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikkia alueellamme asuvat asukaat ja myös kauempana
olevat. Kuin myös ” kesätaipalsaarelaiset”
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Tammi-elokuun 2018 aikana toteutettavia tapahtumia
Tammikuu

Jäsenille lähetetään vuoden ensimmäinen jäsenkirje postitse, jossa kerrotaan tarkemmin
vuoden 2018 tapahtumista ja jäsenmaksun perinnästä.

Helmikuu

Sunnuntaina 11.2.2018 klo 11.00- 15.00 koko perheen laskiaistapahtuma
Haikkaanlahdella. Tapahtuman vetonaulana mahtava laskiaismäki sekä viihdyttäjänä vuoden
2013 tangokuningatar Heidi Pakarinen sekä muuta mukavaa ohjelmaa ja buffet

Maaliskuu

Maaliskuun alkupuolella koko perheen ulkoilu- ja laskettelutapahtuma Joutsenon
Myllymäessä. Ilmaiset lasketteluliput ja kahvi- makkaratarjoilu. Yhteistyötahona MTK
Kaakkois-Suomen nuoret tuottajat

Maaliskuu

28.3.2018 illalla sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksen yhteydessä sen alussa
mielenkiintoinen kaikille avoin kokousesitelmä.

Huhtikuu

Teatteriretki yhdessä maaseutunaisten kanssa. Täsmentyy vuoden alkupuolella.

Toukokuu

Vanhojen traktorityökoneiden museon viimeistely (kyltit, infotaulut yms) sekä
museokentän koneiden täydennys talven aikana esiin tulleilla vanhoilla työkoneilla.

Kesäkuu

Lauantaina 9.6.2018 Taipalsaaren kosteikkopyöräily Röytty-Vitsai reitillä
oheisohjelmineen yhdessä Taipalsaaren nuorisoseuran kanssa. Tässä liikuntatapahtumassa
mukana myös maaseutunaiset ”Impin päivä” liikuntateemalla.

Heinäkuu

Taipalsaari-päivät tapahtuma pe-su 29.6 - 1.7.2018
1.7.2018 ”maaseudun perinnepäivä” Röytyssä sekä vanhojen traktorityökoneiden
avomuseon esittely oheisohjelmineen. Röytyn pihattoravintolassa ” Syödään yhdessä”
ruokatapahtuma osana päivän ohjelmaa

Heinäkuu

Heinäkuun puolivälissä tuottajien kesäteatterimatka; myös maamiesseuran jäsenet kutsuttu
mukaan. Tarkempi aika täsmentyy vuoden 2018 alkupuolella

Heinäkuu

Heinäkuun aikana ”pellonpiennar” -neuvontatilaisuus & puutarhatapahtuma maatilalla.

Heinäkuu

28.-29.7.2018 ” Kuninkuusravit 2018 Röytyn pihattokatsomossa” / Röytyn pihattopiknik
yhdessä kotiseutuyhdistyksen kanssa.

Elokuu

26.8.2018 vanhojen traktoreiden kokoontumisajo Lappeenrannan linnoitukseen &
sadonkorjuumarkkinat

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa sekä menestyksellistä
Uutta Vuotta 2018 kaikille jäsenillemme ja jäsenperheillemme!
Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiimme
Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta
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