Toimintasuunnitelma 2018
Syyskokouksen hyväksymä 23.11.2017
Toimintaa jäsenistölle:
Kuukausi
Tammikuu
To 25.1.2018

Taipalsaaren maamiesseura ry

Tapahtumat kuukausittain

Kuka vastaa / tietoja

Johtokunnan kokous / Tilinpäätös & vuosikertomus
2017 ja alkuvuoden toiminta valmistelu/ laskiainen.
Jäsentiedote 1-2018 valmistelu ja jäsenmaksuperintä

Puheenjohtaja /sihteeri

Koko perheen laskiaistapahtuma
Haikkaanlahti (yhteistyössä maaseutunaisten kanssa)

Mms/Marko, M-naiset/sihteeri.
Yhteistyötahot/Taipalsaaren kunta,
osakaskunta + muut yhteistyötahot

Maamiesseura ja maaseutunaiset /sihteerit.
Sovittu MTK kanssa osallistumisesta

To 15.3.2018

Ulkoilu-laskettelutapahtuma Joutsenossa
Myllymäessä (osana MTK Kaakkois-Suomen liiton
nuorten tapahtumaa)
Johtokunnan kokous

To 22.3.2018

Vuosikokous (samana iltana MTK kanssa)

Puheenjohtaja/sihteeri

Röytyn kotiseututalon ” työkonemuseokentän
infotaulun viimeistely/ mahd.uudet koneet
Mahdollinen pihaton kevytkatoksen valmistelu

Mms / Wanhat Masinat konekerho ja
yhteistyötahot, kunta
Mms / kotiseutuyhdistys yhteisytönä

Teatteriretki Kouvolaan? /Imatralle. Myös mms jäsenet
mukaan

Maaseutunaiset / mms yhteistyönä

Mahdollinen yhteistyötapahtuma
Taipalsaaren koulujen kanssa

Johtokunta / mms / m-naiset ja koulujen
rehtorit

Kosteikkopyöräily Röytty –Suoniityn kosteikko
&oheisohjelmineen / osana Etelä-Karjalan kyläpäiviä
(Vitsai &Haikkanlahti)

Mms / M-naiset johtokunta ja Taipalsaaren
nuorisoseura; Lpr ympäristötoimi ja
kylätoimikunnat

Taipalsaari-päivät tapahtuma pe-su 6.-8.7.2018
” Maaseudun perinnepäivä Röytssä” & syödään
yhdessä Röytyn pihatossa tapahtuma
Myös lähiruokaesittelyä & myyntiä ja yhteistyötahot
esittäytyy & wanhat koneet & työnäytökset

Wanhat masinat kerho / yht.taho MTK
Maaseutunaiset; Kunnan edustus
Yhteistyötahot

Helmikuu
Su 11.2.2018

Maaliskuu
la 10.3.2018

Huhtikuu
Huhtikuun aikana
16.- 30.4.2018

Toukokuu

Kesäkuu
La 9.6.2018
.
Heinäkuu
Su 8.7.2018

Puheenjohtaja/sihteeri

Heinäkuu puoliväli

Taipalsaaren tuottajien kesäteatterimatka

Vastuutaho: Taipalsaaren tuottajat/Sari
Kantonen yhteyshenkilö. Mms:n jäsenet
kutsutaan osallistumaan mukaan

Heinäkuun aikana

Pellonpiennarpäivä / puutarhapäivä

Mms, ProAgria, kaupalliset yhteistyötahot

La-su 28.- 29.7.2018

Kuninkuusravit /Röytyn pihaton kisakatsomo
tapahtuma.. Röytyn pihattopiknik

Mms johtokunta, maaseutunaiset
kotiseutuyhdistys,kotiseutuyhdistys

To 9.8.2018

Johtokunnan kokous

Puheenjohtaja, sihteeri

La 25.8.2018

”Vanhojen traktoreiden kokoontumisajo
Linnoitukseen & Kehruuhuoneen
sadonkorjuumarkkinat & Sataman valot

Taipalsaaren Wanhat masinat kerho
yhteistyökonekerhoineen (Lemi, S-taipale,
Lappeenranta),, Hankkija, Kehruuhuone

Elokuussa

ProAgria/maa- ja kotitalousnaiset retki.
Myös mms jäsenet voi osallistua

Maa- ja kotitalousnaiset, T-saaren
maaseutuniset

Elokuu

Syyskuu
Su 2.9.2018

Maaseutumarkkinat Lappeenrannan torilla
Mukanaolo / toiminnan esittely/ajankohtaiset teemat

ProAgria / maa-ja kotitalousnaiset
piirikeskus, Oman kunnan yrittäjät / Mms,
m-naiset

La 8.9.2018

Taipalsaaren koulujen urheilukisat / oheisohjelmana
AGROLYMPIALAISET-KISAILU koululaisille

Mms M-naiset ,Koulujen rehtorit, T-saaren
kunta/hyvinvointiluotsi Olli Alamäki,
yhteistyötahot (Valio, yms.)

Pe 21.9.2018

” Laidunkauden lopettajaiset” /Wanhat masinat
konekerhon järjestämä yhteinen tapahtuma
naapurikonekerhojen edustajille Haikkaanlahden
vanhalla koululla

Wanhat Masinat konekerho vastaa / Jarmo
Koivunen isäntä

Su 23.9.2018

Sadonkorjuukirkkopyhä & kirkkokahvit

Mms /maaseutunaiset / seurakunta /Tsaaren sydänyhdistys

Ke-la 10.-13.10.2018

Kultainen Syksy &AgroSalon näyttely Moskova
osallistuminen max 15 ryhmällä

Mms sihteeri, Lemin rasvanäpit konekerho

Lokakuussa

Ruokakurssi miehille ja naisille – teemaa ” itämainen
ruoka & thairuokaa yhdessä nauttien”

Johtokunta valmistelee
Kouluttaja ” Jänkäsalon kulinaristit” ?

Johtokunnan kokous

Puheenjohtaja ja sihteeri

Sääntömääräinen syyskokous (yhdessä MTK ja
maaseutunaiset kanssa)

Johtokunnan puheenjohtajat ja sihteerit

Maaseutuseurojen yhteinen joulutapahtuma
Alustavasti suunnitelma tehdä pikkujouluristeily
Tallinaan & jouluostokset Tallinnan joulutorilla

Mms johtokunta, maaseutunaiset
hallitus, tuottajat, yhteistyötahot

Reinikkalan tonttumaa- joulutapahtuma

Reinikkala-Kilkkilä kylät, seurakunta ,
mms, maaseutunaiset ja tuottajat

Lokakuu

Marraskuu
To 8.11.2018
To 22.11.2018

Joulukuu
La-su 1.-2.2018

Vko 50 ( ti
11.12.2018)

Työkonemuseoprojekti 2018
 talven 2017-2018 kuluessa vielä koneiden lisähankinta kentälle
 alkutalvi /kevät infotaulun viimeistely / lopullisten tietojen hankinta
 koneiden historiatiedon hankinta / liittäminen osaksi infotaulua
 vanhojen traktorityökoneiden museon esittely Röytyn perinnepäivässä 1.7.2018
Muut projektit : Röytyn pihaton kevytkatteen teko / valmistelu ?.
Tiedotus:
Toiminnasta tiedotetaan 2-3 jäsenkirjeellä vuoden 2018 aikana: Lisäksi ajankohtaista tieto välitetään jäsenille sähköpostilla,
tekstiviesteillä sekä www- sivujen (www.maaseutuseurat.fi ) ja facebook (www.facebook.com/maaseutuseurat ) kautta.
Lisäksi
Aktivoidaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä muiden yhdistysten (mm. maaseutunaiset, tuottajat, nuorisoseura, kotiseutuyhdistys,
muut konekerhot, reserviläiset jne). Innostetaan jäseniä osallistumaan ProAgria Etelä-Suomen retkiin, kursseihin ja ohjelmiin
Johtokunnan jäsenten merkkipäivien huomioinen
Wanhat Masinat kerho vuonna 2018: Talli-illat, Taipalsaari-päivät, retket, osallistuminen naapurikerhojen tapahtumiin,
Vanhojen traktoreiden historia-ajo 25.8.2018 Linnoitukseen. ” Laidunkauden päätös” yhteistyökonekerhoille Haikkaanlahden
koululla syyskuussa 2018 (alustavasti pe 21.9.2018)
ProAgria E-Suomen ja maa-ja kotitalousnaisten opintomatkat /osallistutaan ja sisällytetään toimintasuunnitelmaan 2018

