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TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY 

 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

 
Taipalsaaren maamiesseuran kulunut vuosi oli sen 117. toimintavuosi.  Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa 224 

jäsentä ja näistä kaksi kunniajäsentä; Antti Kilpiä ja Jarmo Koivunen . Jäsenmaksujen perintä hoidettiin vuoden 2017 

aikana ProAgria Etelä-Suomi ry:n toimesta. Jäsenmaksu oli 15 euroa /jäsen ja se piti sisällään myös ProAgria Etelä-Suomi 

ry:lle maksettavan jäsenmaksun (5€/jäsen). Vuoden aikana yhdistykseen liittyi uusia jäseniä 46 jäsentä ja 5 jäsenen 

jäsenyys päättyi. 

 

Sääntömääräinen kevätkokous (vuosikokous) pidettiin 30.3.2017 samana iltana tuottajien kanssa ja syyskokous pidettiin 

23.11.2017 samana iltana tuottajien ja maaseutunaisten kanssa. Kokoustarjoilut ja kokousesitelmät olivat yhteiset, mikä on 

todettu toimivaksi. Kokoukset pidettiin Taipalsaaren kunnantalolla. 

Kevätkokouksen kokousesitelmän piti rajavartiomestari Mika Albertsson aiheesta ” Pitkä tie kotiin”. Kevätkokouksen 

esitelmää saapui kuuntelemaan 70 osallistujaan ja varsinaiseen kevätkokoukseen osallistui 18 henkeä. Kevätkokouksen 

puheenjohtajana toimi Ilpo Kolhonen.  

Syyskokouksessa kokousesitelmän piti lääninrovasti Heikki Svinhufvud aiheenaan ” Suomi 100 vuotta- isoisäni Ukko 

Pekan tarina”.  Kokousesitelmä oli kaikille avoin ja kuulijoita olikin paikalla 

runsaasti; arviolta noin 80 henkeä.  

 

Varsinaiseen syyskokoukseen osallistui 24 henkeä. Syyskokouksen 

puheenjohtajana toimi Ilpo Kolhonen. 

 

Syyskokouksessa johtokunnan erovuoroiset jäsenet Jarmo Kallio ja Sari 

Kantonen valittiin uudelleen vuosiksi 2018- 2020. Seppo Koivusen tilalle 

valittiin uutena Veikko Saira vuosiksi 2018 -2020, 

 

Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa: 26.1.2017, 16.3.2017 ja 19.10.2017. 

Johtokuntaan vuonna 2017 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). Nuorten edustajan oli johtokunnassa asiantuntijajäsenenä Titta 

Heikkinen. Sihteerinä toimi Eero Juntunen ja rahaliikenteen hoito ja kirjanpito tapahtui tilitoimisto Tmi JänisSet (Antti 

Jänis) kautta.  Toiminnantarkastajana on toiminut Anneli Vento. 

 

Maamiesseuran vuoden 2017 toiminnassa näkyi vahvasti Suomi 100 vuotta juhlavuoden teemat ja juhlavuoteen liittyvät 

tapahtumat. Niin virallisissa kokouksissa kokousesitelmien muodossa kuin myös lukuisissa tapahtumissa vuoden varrella. 

Vuoden 2017 aikana toteutettiin toimintasuunnitelmaan sisältyvät tapahtumat ja jopa enemmänkin. Monet niistä myös 

useimmiten yhteistyössä Taipalsaaren tuottajayhdistyksen ja Taipalsaaren maaseutunaiset ry:n kanssa.  

 

Helmikuussa vietettiin yhdessä maaseutunaisten kanssa jo perinteeksi muodostunut koko perheen laskiaisrieha 

laskiaissunnuntaina 26.2.2017 Haikkaanlahden metsästysmajalla. Tilaisuus oli onnistunut ja päivän aikana väkeä 

tilaisuudessa kävi arviolta 350-400 henkeä. Tilaisuuden vetonauloina olivat mahtava laskiaismäki lapsille sekä erilaiset 

kilpailut ja oheistapahtumat kuin myös tilaisuudessa esiintynyt ja juontanut vuoden 2008 tangokuningas Jukka Hallikainen 

 

Maaliskuussa 11.3.2017 maamiesseuran jäsenet perheineen pääsivät osallistumaan ilmaiseksi perinteiseen MTK Kaakkois-

Suomen nuorten tuottajien järjestämään talvivirkistyspäivä Joutsenossa Myllymäessä yhdessä maaseutunaisten kanssa. 

Osallistujille oli tarjolla ilmaiset 4 tunnin lasketteluliput sekä mehua, kahvia, munkkeja ja grillimakkaraa pikkunälkään. 

Lapsiperheitä tuli kiitettäväsi mukaan tapahtumaan kuin myös varttuneempaakin väkeä. Hyvä sää suosi tapahtumaa ja väki 

viihtyi niin rinteessä kuin taukopaikalla nauttimassa kahvista ja munkeista sekä grillimakkarasta. 

 

Huhtikuussa retkeiltiin. 

Salpalinjaan ja Salpalinjamuseoon Miehikkälässä tutustuttiin yhteisellä maaseutunaisten ja maamiesseuran 

toteuttamalla retkellä 8.4.2017. Retken aluksi kuultiin Kari Suoknuutin kertomana Salpalinjamuseon toiminnasta ja sen 

pihapiirissä olevista Salpalinjan rakenteista ja Salpalinjan rakentamisesta. 

Esittelyn jälkeen siirryttiin maastoon ja lappeenrantalaisten salpalinjaoppaiden Pekka ja Matti Kivisen johdolla tutustuttiin 

Salpalinjaan 2-3 km pituisella esittelyreitillä. Väkeä oli kaikkiaan mukana 15 henkeä. 

 

Opintomatka Tarttoon Maamess – 2017 näyttelyyn toteutettiin 21.-23.4.2017 

Opintomatkalla tutustuttiin Maamess-2017 näyttelyyn, jossa oli esillä laajasti maa-ja metsätalouden konevalikoimat sekä 

elintarvike- puutarhatuotanto. Matkalle osallistui maksimimäärä lähtijöitä; yhteensä 28 osallistujaa. Mukana oli väkeä 
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Taipalsaarelta, Lemiltä, Joutsenosta, Savitaipaleelta ja myös Miehikkälästä ja jopa Kotkasta. Miesten ohella myös 

Taipalsaaren maaseutunaisten edustajia oli mukana matkalla. Monipuolinen osallistujajoukko antoikin mukavan 

mahdollisuuden matkan kuluessa vaihtaa ajatuksia ja kehitellä uusia ideoita. Näyttelypäivän päätteeksi oli Tartossa vielä 

tutustuminen  lokakuussa 2016 avattuun Eestin uuteen kansallismuseoon.  

 

Toukokuussa lopulla 29.5.2017 aloitettiin ”Koululaisten oma perunamaa”- projekti. Yhteistyössä Taipalsaaren 

kirkonkylän koulun oppilaisen ja opettajien kanssa ja maamiesseuran ja tuottajien ohjauksessa ja johdolla Taipalsaaren 

kirkonkylän koulun 160 oppilasta istuttivat oman perunamaan Röytyn kotiseututalon viereiselle Juha Ahokaisen 

omistamalle pelolle. Jokainen luokka vuorollaan tuli istuttamaan oman perunapenkin sekä laittoi oman luokan tunnus-

kyltin istuttamansa perunapenkin päähän. Näin voitiin seurata kesän aikana kukin luokka oman perunamaan kasvua. Kesän 

kuluessa koululaisten oman perunamaan ” pehtoorina” toimii Markku Siitonen huolehtien perunamaan kasvusta ja 

hoidosta.  

Syyskuun 13.-14. päivä toteutettiin koululaisten oman perunamaan sadonkorjuu. Kukin luokka vuorollaan nosti 

istuttamansa oman perunapenkin sadon. Sato oli runsas; reilun aarin alalta 

saatiin satoa yhteensä lähes 500 kg. ”Koululaisten oma perunamaa” kampanja 

sai laajasti postitiivistä huomiota ja myös valtakunnallisesti tästä uutisoitiin 

televisiossa kuin myös paikallislehdissä. ”Koululaisten oma perunamaa” 

kampanja päättyi yhteisiin ruokapitoihin Röytyn kotiseututalolla 
syyskuun lopulla 23.9.2017. Tuolloin koululaisten oman perunamaan sadosta 

valmis-tettiin ateria, joka nautittiin Taipalsaaren kirkonkylän koululaisten ja 

heidän vanhempiensa ja opettajien voimin Röytyn kotiseututalolla pidetyssä ” 

koulun ja kodin” päivässä. Yhteiselle aterialle ja sen yhteydessä toteutettuun 

oheisohjelmaan osallistui yli 200 oppilasta ja heidän vanhempiaan. 

”Koululaisten oma perunamaa”- kampanjalla maamiesseura ja maaseutunaiset yhdessä tuottajien kanssa halusivat tarjota 

koululaisille mahdollisuuden osallistavaan oppimiseen sekä mahdollisuuteen nähdä, kuinka kasvatetaan puhdasta ja 

terveellistä kotimaista ruokaa. Tämä oli myös Suomi 100 vuotta teeman mukainen tapa tuoda suomalaista ruokakulttuuria 

tutuksi tämän päivän koululaisille.  

 

Kesäkuun alkupuolella toteutettiin 10.6.2016 Taipalsaaren kosteikkopyöräily yhdessä maaseutunaisten ja Taipalsaaren 

nuorisoseuran kanssa. Tapahtumaan osallistui lähes 40 osallistujaa. 

Pyöräily leppoisassa tunnelmassa kauniita maaseutu-ja järvimaisemia ihaillen tapahtui reitillä Röytty-Rehula–Laukniemi- 

Suur-Jänkäsalo oheisohjelmineen.  Tapahtumassa mukana olivat myös maaseutunaiset ” Impi saunoo ” teemalla.   

Kosteikkopyöräilylle lähdettiin Röytystä  ja reitin varrella tutustuttiin Matti Karhun omistamaan laajaan ja hyvin 

rakennettuun kosteikkoon Laukniemen kylällä. Paikalla oli myös Lappeenrannan seudun ympäristötoimen johtaja Ilkka 

Räsänen kertomassa kosteikkorakentamisen merkityksestä Taipalsaarella ja niiden myönteisestä vaikutuksesta vesistön 

säilymiseen puhtaana. Reitin päätepisteessä Jänkäsalossa lossirannassa osallistuttiin ”Avoimet kylät” tapahtumaan, jossa 

Jänkäsalon kyläyhdistys oli järjestänyt mukavaa ohjelmaa ja yhdessäoloa.Ja mikä mukavinta, mukana ollut Marko Suutarin 

” mobiilisauna” tarjosi makoisat löylyt ” Impi saunoo” teemalla naisväelle ja myös meille miehillekin. 

 

Heinäkuu tarjosi runsaasti tapahtumia  

Maaseudun perinnepäivä 2.7.2017 Röytyssä osana Taipalsaari-päivien ohjelmaa oli kesän merkittävin tapahtuma. 
Maaseudun perinnepäivässä kohtasivat historia ja tämän päivän maaseudun elinkeinot. Vanhojen traktorityökoneiden 

avomuseon avajaiset oli perinnepäivän kohokohta. Maaseudun perinnepäivän muu ohjelma sisälsi teemaan liittyen erilaisia 

perinnetyönäytöksiä, vanhoja koneita mutta myös tämän päivän maaseudun ja sen toimijoiden esittelyä. Maistuva maaseutu 

osastolta sai ostaa paikallisten tuottajien lähiruokaa paikan päällä nautittavaksi ja myös kotiin vietäväksi.  

Osana päivän ohjelmaa oli ” Syödään yhdessä” tapahtuma, jossa Jänkasaloin WPK:n väki yhdessä Taipalsaaren 

maaseutuseurojen väen kanssa valmisti ja tarjoili tapahtumassa 180 ruokailijalle paikallista Innalanmäen tilan ylämaan 

karjan lihasta valmistettua maukasta lihasoppaa uuden Röytyn pihaton yhteisen pöydän ääressä. Lukuisa määrä 

yhteistyötahoja oli myös mukana perinnepäivän toteuttamisessa. Päivän aikana tapahtumassa vieraili lähes 1000 kävijää. 

 

Heinäkuussa osallistuttiin Inkoossa Västänkvarn peltopäivään 6.7.2017.  Opintomatkan järjestäjinä olivat Taipalsaaren 

maamiesseura ja tuottajat yhteistyössä Nuijamaan ja Joutsenon maamiesseuran kanssa. Västänkvarn peltopäivä oli kesän 

huippukohta maatalouden ammattilaisille; niin perinteisen tavan kuin luomutuotantoa harjoittaville maatilayrityksille.  

Taipalsaarelta matkalle osallistui 5 osallistujaa.  

 

19.7.2017 oli kesäteatterivierailu Mäntyharjun kesäteatteriin katsomana ” Eloa ja kuvaa” musiikkinäytelmää. 

Kesäteatterimatkan pääjärjestäjä oli Taipalsaaren tuottajayhdistys. Tuottajat kutsuivat myös maamiesseuran ja 

maaseutunaisten jäsenet perheenjäsenineen mukaan matkalle. Osallistujille tarjottiin ilmainen kuljetus sekä väliajalla kahvit 

& mehu. Pääsylippu oli omakustanteinen.  Kesäteatterimatkalle osallistui maksimimäärä osallistujia eli 45 henkeä. 
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Elokuun lopulla 26.8.2017 toteutettiin ”Vanhojen traktoreiden Suomi 100 vuotta historia-ajo”. 

Historia-ajo toteutettiin yhteistyössä Länsi-Saimaan ja eteläisen Lappeenrannan alueen konekerhojen kanssa 

Mukana tapahtumassa olivat Taipalsaaren Wanhat Masinat, Lemin Rasvanäpit, Lennuksen avotraktorikerho Savitaipaleelta, 

Vilkjärven Vinssikerho ja Partalan siivapyöräkerho. Vanhat traktorit saapuvat aamulla 26.8.2017 Lappeenrantaan aluksi 

Hankkijalle. Sieltä matka jatkui vanhojen traktoreiden yhtenäisenä 70 vanhan traktorin kulkueena Lappeenrannan vanhaan 

Linnoitukseen Kehruuhuoneelle..  

 

Vanhojen traktoreiden historia-ajo Kehruuhuoneelle oli myös tärkeässä osassa Kehruuhuoneen järjestämää 

sadonkorjuujuhlaa. Konekerhot olivat myös varautuneet kukin jakamaan tuliaisia tapahtumassa vieraileville. Kullakin 

kerholla oli 100 kappaletta tuliaisia jaettavaksi.  Taipalsaaren Wanhat Masinat konekerho jakoi Innalanmäen Tilan 

ylämaankarjan lihasta valmistettuja maukkaita Suomi 100 vuotta lihapullia.  Taipalsaaren Wanhat masinat konekerho 

osallistui tapahtumaan 14 traktorin voimin. 

 

26.8.2017 illalla pidetty Röytyn pihattopiknik kokosi 40 hengen joukon nauttimaan omia eväitä  

ja viihtymään yhdessä. Röytyn pihattopiknikkiin saatiin elävän musiikin muodossa mukavaa tunnelmaa nuoren 

harmonikkamestarin Eelis Vuorelan esittämänä. Tapahtuman ” veturina” toimi Taipalsaaren kotiseutuyhdistys, joka oli 

kutsunut yhteistyötahonaan maamiesseuran ja maaseutunaisten väen perheineen ja tuttuineen mukaan Röytyn pihattopiknik-

tapahtumaan yhteisen pöydän ääreen. 

 

Maaseutuväen kirkkopyhää vietettiin 24.9.2017 Taipalsaaren kirkossa 

Maaseutuväen kirkkopyhällä kunnioitettiin kesän ja syksyn sadonkorjuuta. Maamiesseura, maaseutunaiset ja tuottajat 

yhdessä Taipalsaaren sydänyhdistyksen kanssa auttoivat Taipalsaaren seurakuntaa maaseutuväen kirkkopyhän totutuksessa 

koristelemalla sadonkorjuun mukaisesti kirkon sekä osallistumalla avustajina kirkkopyhän toteuttamiseen. Kirkonmenojen 

jälkeen tarjottiin kirkkoväelle yhteiset kirkkokahvit seurakuntatalolla sekä kirkkokahvien yhteydessä kuultiin  terveystieteen 

maisteri ja fysioterapeutti Tiina Ihalaisen mielenkiintoinen esitelmä aiheesta ” Unen merkitys terveydelle”. Kirkkopyhään 

ja sen päälle kirkkokahveille saapui noin 50 henkeä.  

 

Lokakuussa 21.10.2017 pidettiin ” Herkkuja grillistä- miesten ruokakurssi” Vehkataipaleen metsästysseuran 

metsästysmajalla 

Miesten ruokakurssi on muodostunut jo perinteeksi tapahtumaksi maamiesseuran vuotuisessa ohjelmatarjonnassa. Tällä 

kertaa kokoonnuttiin 17 miehen voimin opettelemaan grilliherkkujen valmistusta. Ruokakurssilla erinomaisina ohjaajina ja 

kouluttajina toimivat ” Jänkäsalon kulinaristit” Kari Korhonen ja Kari Halmetoja. Kurssilla valmistettiin porukalla 

ohjatusti paikallisista raaka-aineista ja myös riistaa hyödyntäen grillaamalla useamman ruokalajin illallinen. Kurssin 

päätteeksi tämä juhla-ateria nautittiin sitten yhdessä kurssilaisten kanssa. 

 

Havuseppeletalkoot Taipalsaaren vanhalla kirkonkylän koululla 2.11. ja 16.11.2017  
Taipalsaaren maamiesseuran, maaseutunaisten ja käsityöläisten 

organisoimana toteutettu kaikille avoimet havuseppeletalkoot sai suuren 

suosion. Tavoitteena oli tehdä kaikille 176 viime sodissa kaatuneelle 

taipalsaarelaiselle sanakarivainajalle oma havuseppele laskettavaksi 

sanakarihaudoille itsenäisyyspäivänä 6.12.2017. 

 

Ensimmäinen havuseppeletalkooilta kokosi väkeä peräti yli 70 henkeä ja 

toiseenkin talkooiltaan saapui yli 50 seppeleen sitojaa. Lisäksi Taipalsaaren 

koulut osallistuivat seppeletalkoisiin koulujen puitteissa samoin kuin myös 

Vehkataipaleen Marttayhdistys. Talkoiden tuloksena syntyikin peräti 226 havuseppelettä.  

 

Havuseppeleiden lasku tehtiin arvokkaasti sankarihautausmaalle sankarivainajien risteille itsenäisyyspäivänä 6.12.2017 heti 

kirkonmenojen päätyttyä. Näin tämä arvokas tapahtuma oli kaikkien nähtävissä. Havuseppeleiden laskemisen tekivät 

lähiomaiset sekä partiolaiset ja Taipalsaaren reserviläiset. Ylimääräiset seppeleet annettiin laskettaviksi taipalsaarelaisten 

sotaveteraanien haudoille.  

 

Joulukuun alussa 2.12.2017 oli  maaseutuseurojen yhteinen joulutapatuma ruoan ja viihteen muodossa Väinölässä  

Tapahtuma järjestettiin yhteisenä Taipalsaaren maamiesseuran, maaseutunaisten ja tuottajien 

tilaisuutena. Tapahtumassa oli mukavaa ohjelmaa, seurustelua ja ennen kaikkea kokonaisen palvatun sian nauttiminen 

yhdessä. Illan ohjelmaryhmän muodostivat Eero Juntunen, Asko Saikko, Esa Lautala, Teija Arponen-Latto, Jarmo 

Koivunen, Veikko Saira ja Raili Leino. Ohjelmassa kuultiin mm. ” Suomi sataa” laulu viime kesän säähän sopivine 

sanoituksineen, Juisen ” Sika lyrics- laulukuvaelma” sekä tilaisuuteen kuuluvat joululaulut.  

Illan päätteeksi tapahtumassa vieraili myös odotettu vieras; joulupukki. Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi maaseutuseurat 

yhdessä (maamiesseura, maaseutunaiset ja tuottajat) tarjosivat tämän tapahtuman jäsenilleen ja jäsenperheille ilmaiseksi. 

Illan ruokaherkuista vastasi tilaisuudessa ammattitaidolla Pala ja Painike Oy. Tapahtumaan osallistui peräti 77 osallistujaa.  
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Reinikkalan tonttumaassa virittäydyttiin 12.12.2017 joulun tunnelmaan 
Reinikkalan tonttumaa-joulutapahtuma järjestettiin jo 19. kerran. Perinteisesti tapahtuman järjestäjinä ovat toimineet 

Kilkkilän ja Olkkolan kylän väki yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tällä kertaa tämän pitkään jatkuneen jouluperinteen 

järjestelyihin viimevuotiseen tapaan osallistui myös Taipalsaaren maamiesseura, maaseutunaiset ja tuottajat. Tapahtumassa 

vieraili tälläkin kertaa 70 kävijää; niin lapsiperheitä, nuoria kuin myös vanhempaakin väkeä. 

 

Jäsenistölle tiedotettiin seuran toiminnasta ja tapahtumista lähettämällä vuoden aikana 3 jäsenkirjettä sekä tiedottamalla 

tapahtumista sähköpostilla ja myös tekstiviestien kautta puhelimella sekä www-sivujen (www.maaseutuseurat.fi ) ja 

facebook-sivujen (www.facebook.com/maaseutuseurat) kautta.  

Vuoden 2016 alussa alkanut yhteistyö Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden markkinointiosuuskunta Lux:n 

kanssa jatkui vuonna 2017. Yhteistyön tuloksena jatkettiin omien www-sivujen sisällön kehittämistä sekä kouluttauduttiin 

niiden ylläpitämiseen ja sisällön tuottamiseen. Lux-yhteistyötiimistä Titta Heikkinen oli myös nuorten asiantuntijana 

mukana johtokuntatyöskentelyssä vuonna 2017. 

 

Erillisenä projektina yhdessä tuottajien kanssa vietiin päätökseen ” vanhojen traktorityökoneiden avomuseon” 

toteutus. Projektin vetäjänä toimi Jarmo Koivunen ja hänellä apuna hänellä oli työryhmä, johon kuuluivat Seppo Koivunen, 

Paavo Turkia, Markku Hulkkonen ja Eero Juntunen. Taustatukena oli myös maamiesseuran yhteydessä toimiva Wanhat 

Masinat konekerho. Museoon sijoitettavien vanhojen traktorityökoneiden kunnostustalkoita pidettiin Jarmo Koivusen 

varikolla tammi-maaliskuussa kolmena iltana. Keväällä hankittiin myös tarvittavat infokyltit museoon sijoitettavia koneita 

varten. Kaikkiaan vanhojen traktorityökoneiden museoon koottiin 34 erilaista vanhaa työkonetta. Vanhojen 

traktorityökoneiden museon valmistelu oli mittava ponnistus sisältäen lukuisan määrän talkootyötä.  Museon valmistelussa 

oli mukana kaikkiaan 31 henkeä; näistä 11 tiiviimmin ja isolla talkootyöpanoksella. Talkootyötunteja kertyi 

yhteensä 700 tuntia. Viralliset museon avajaiset pidettiin Taipalsaari-päivien yhteydessä maaseudun perinnepäivässä 

2.7.2017. Museon virallisena avaajan toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen. Perinnepäivään ja museon 

avajaisiin osallistui lähes 1000 henkeä. Etelä-Karjalan maataloussäätiö tuki pienellä avustussummalla hanketta; samoin 

Taipalsaaren kunta materiaaliavustuksen muodossa. 

 

Vanhojen traktorityökoneiden museon valmistelun ohella toisena erillisenä projektina toteutettiin kevään ja alkukesän 

aikana talkoilla Röytyn kotiseututalon vanhan navetan pohjan raivaus ja sen kunnostaminen ” Röytyn pihatoksi”. 
Tämä tapahtui yhteistyössä Taipalsaaren kotiseutuyhdistyksen kanssa. Myös tässä projektissa keskeisenä vetäjänä toimi 

Jarmo Koivunen. Röytyn kotiseututalon vanhan navetan pohja siivottiin ja kiviseinät tuettiin huhtikuussa, jonka jälkeen 

talkootyönä rakennettiin kivinavetan pohjalle vahva lankkulattia sekä hankittiin massiivinen pöytä penkkeineen siihen. 

Tarvittavat materiaalit lattian tekoon saatiin Jarmo Koivuselta samoin kuin haapalankuista tehty massiivinen pöytä 

penkkeineen. Röytyn vanhan kivinavetan pohjan kunnostus taipalsaarelaisen yhteiseksi ” Röytyn kesäkeitaaksi” vaati 

yhteistä talkootyötä noin 230 tuntia. Röytyn kotiseututalon vanhan kivinavetan pohjalla kunnostettu kaikille avoin ja 

yhteinen taipalsaarelaisten oleskelutila nimettiin ” Röytyn pihatoksi”. Avajaisia vietettiin Röytyn pihaton osalla myös 

Taipalsaari-päivien yhteydessä ja osana maaseudun perinnepäivän ohjelmaa ” syödään yhdessä” tapahtuman muodossa. 

Etelä-Suomen maa-ja kotitalousnaisten piirikeskuksen ” Vuoden maisemateko 2017” kilpailussa ” Röytyn pihatto” 

huomioitiin kunniamaininnalla. 

 

Huomionosoitukset vuonna 2017 

 

Syyskokouksessa 23.11.2017 kutsuttiin seuran pitkäaikainen puheenjohtaja (vuodet 1993 - 2015) Jarmo Koivunen 

kunniajäseneksi Taipalsaaren maamiesseura ry:hyn. 

 
Syyskokouksessa 23.11.2017 huomioitiin Taipalsaaren maamiesseuran pitkäaikainen johtokunnan jäsen (28 vuotta) Seppo 

Koivunen hänen jäädessään pois johtokunnan jäsenyydestä. Kiitoksena aktiivisesta ja pitkästä toiminnasta johtokunnassa 

Seppo Koivuselle luovutettiin ProAgria Keskusten liiton ” Koti peltojen keskellä” mitali. 

 

Syyskokouksessa 23.11.2017 huomioitiin vuoden 2017 ravikuningatar Saaga S:n omistaja/valmentaja Ilkka Pyysalo ja 

ohjastaja Matti Nisonen. Heille luovutettiin yhdessä tuottajayhdistyksen kanssa taideseppä Antti Niemisen valmistamat 

messinkiset ” Saaga S – reliefit” Saaga S:n saavuttaman ravikuningatar 2017 tittelin johdosta. 

 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marko Suutarin 50 v. syntymäpäivä vietettiin 6.12.207.  Eero Juntunen kävi 

onnittelukäynnillä vieden syntymäpäivään johtokunnan onnittelut ja huomioimiset. 

 

Taloudellisesti vuoden 2017 toiminta oli tasapainossa.  

Vuoden 2017 kulut olivat 17.164,73 euroa ja tuotot (sisältäen myös Etelä-Karjalan maataloussäätiön avustus) 18.415,73 

euroa. Vuoden 2017 tilinpäätös oli ylijäämäinen ollen 1.251,00 euroa . Ylijäämä on siirretty taseeseen kohtaan ed. 

vuosien ylijäämä.  Taseen loppusumma oli 32.608.28 euroa 

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

