
Taipalsaaren maamiesseuran toiminta vuonna 2018

• Vuosi 2018 on Taipalsaaren 
maamiesseura ry:n 118. 
toimintavuosi

• Aktiivista toiminta 
jäsenistön parhaaksi

• Aktiivisessa yhteistyössä 
muiden seurojen kanssa

• Jäsenmäärä kasvaa + 10 %

• Vuoden alussa nyt jäseniä 
224 jäsentä



• Vuoden 2018 ensimmäinen 
jäsenkirje jäsenille tammikuun 
lopulla

• Jäsenkirjeessä alkuvuoden 
toiminnan ja tapahtumien esittely 
jäsenille

• Informaatio jäsenmaksu 2018 
perinnän toteutuksesta

• Ajantasainen info Some-kautta:
• www.maaseutuseurat.fi

• www.facebook.com/maaseutuseurat

Tai  Toimintaa tammikuussa 2018

http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat


• Koko perheen laskiaistapahtuma 
11.2.2017 Haikkanlahdella; 
vetonaulana superpitkä ja 
turvallinen laskiaismäki

• ja
• tangokuningatar 2013 Heidi 

Pakarinen
• Muuta mukavaa oheisohjelmaa 

ja buffet
• Tapahtuma on myös 

taipalsaaren koululaisten 
yhteinen laskiaistapahtuma

Tai  Toimintaa helmikuussa 2018



• Koko perheen ulkoilu- ja 
laskettelupäivä 
Joutsenon Myllymäessä 
joko 10.3.2018. 

• 4 tunnin ilmainen 
laskettelulippu ja 
ilmaiset kahvi-mehu-
makkaratarjoilu

• Sääntömääräinen 
kevätkokous 28.3.2018. 
Kokousesitelmän pitää 
tietokirjailija Pentti 
Pylkkö aiheenaan ” 
Taipalsaari vuonna 
1918”. Esitelmä on 
kaikille avoin tilaisuus.

Toimintaa maaliskuussa 2018



• Röytyn kotiseutumuseon 
vanhojen traktorityökoneiden 
avomuseon viimeistely 
infokyltein ja mahdolliset 
konelisäykset kentälle

• Röytyn pihaton kevytkatoksen 
rakentamisen valmistelu / 
mahdolliset tarvikehankinnat

Tai  Toimintaa huhtikuussa 2018



• MAHDOLLISEISTI YHTEINEN 
TAPAHTUMA TAIPALSAAREN 
KOULUJEN KANSSA LIITTYEN 
MAASEUTUUN JA KOTIMAISEN 
RUOAN TUOTTAMISEEN

• Röytyn pihattoon kevytkatoksen 
valmistelua talkoilla

Tai  Toimintaa toukokuussa 2018



• Taipalsaaren kosteikkopyöräily 
10.6.2017 Röytty-Suoniityn 
kosteikko-Röytty reitillä. 

• Oheisohjelmaa ja mukana myös   
maaseutunaiset ” Impin päivä” 
liikunnan merkeissä ja 
hengessä 

• Röytyn navetan kattaminen 
kevytkatoksella 
talkootapahtumat.

Tai  Toimintaa kesäkuussa 2018 



• Maaseudun perinnepäivä su 
8.7.2018 ja ” maistuva 
maaseutu” ruoka-tapahtuma 
Röytyn pihatossa

• Tuottajien kesäteatterimatka 
kuun puolivälissä

• Pellonpiennarpäivä

• 28.-29.7.2018 kuninkuusravit
Röytyn kisakatsomassa ja  
Röytyn pihattopikik

Tai  Toimintaa heinäkuussa 2018 



• Maa-ja kotitalousnaisten 
maakuntaretki elokuuna 
aikana(kohde täsmentyy 
myöhemmin). Maamiesseuran 
väki myös tervetullut retkelle

• Wanhojen traktoreiden 
kokoontumisajo yhdessä E-
Karjalan muiden konekerhojen 
kanssa. Toteutus la 25.8.2018 
Lappeenrannan linnoitukseen. 
Mukana perillä 70-100 vanhaan 
traktoria Kehruuhuoneen kentällä 
& oheisohjelmaa 
sadonkorjuumarkkinat ja Sataman 
valot myötä

Tai  Toimintaa elokuussa 2018



• Maaseutumarkkinat 2.9.2018 Lpr 
torilla- mukana olo

• Agrolympialaiset la 9.9.2018 osana 
Taipalsaaren koulujen yhteistä 
liikuntapäivää

• ” Laidunkauden lopettajaiset” 
/Wanhat masinat konekerhon 
isännöimänä Haikkaanlahden
vanhalla koululla pe 21.9.2018

• Sadonkorjuu-kirkkopyhä & 
kirkkokahvit su 23.9.2018 yhdessä 
T-saaren sydänyhdistys kanssa

Tai  Toimintaa syyskuussa 2018



• AgroSalon & Kultainen syksy 
maatalousnäyttelymatka 
Moskovaan 10.10.-13.10.2018 a

• Miesten ja naisten yhteinen 
ruokakurssi lokakuun lopulla-
teemana ”itämaat ja thairuoka” 
Yhteinen juhlaillallinen kurssille  
kutsuttujen seuralaisten 
kanssa.

Tai  Toimintaa lokakuussa 2018



• Sääntömääräinen 
syyskokous 22.11.2018 ja 
mielenkiintoinen 
kokousesitelmä. 

• Vuoden lopun tapahtuma 
” maaseutuseurojen” 
yhteisenä. Alustavasti 
suunniteltu pikkujoulu-
matkaa laivalla Tallinaan ja 
joulumarkkinoilla vierailu ( 
la-su 1.-2.12.2018)

• Reinikkalan tonttuma-
joulutapahtuma ti 
11.12.2018

Tai  Toimintaa marras-joulukuussa 2018



Taipalsaaren maamiesseura vuonna 2018

Tervetuloa uudet jäsenet 
mukaan toimintaamme !


