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Taipalsaaren Maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 1 -2018 

 

Hyvät maamiesseuran jäsenemme 
 
Hyvää alkanutta vuotta Teille kaikille ja tervetuloa mukaan Taipalsaaren maamiesseura ry:n tapahtumiin alkaneen 
vuoden aikana.  Alkanut vuosi on jo 118. vuosi toiminnassamme.  
 
Myös tämän vuoden toimintamme sisältää paljon erilaisia tapahtumia jäsenistöllemme.  Osa on jo aikaisemmin 
hyväksi todettuja tapahtumia, joissa väki on viihtynyt; osa myös uusia tapahtumia, joiden kautta entistä 
monipuolisemmin voimme tarjota mukavaa yhdessäoloa niin nuorille kuin varttuneemmillekin seuramme jäsenille.  
 
Jäsenmäärämme on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina. Mm. viime vuonna jäsenmäärämme kasvoi 46 uudella 
jäsenellä. Uskomme, että sama kehitys jatkuu myös tänä vuonna.  Toiminnassamme korostuu yhdessä tekeminen ja 
siksi toteutammekin monia alkaneen vuoden tapahtumia yhdessä mm. maaseutunaisten, tuottajien, 
kotiseutuyhdistyksen, kyläyhdistysten ja muiden tahojen kanssa. 
 
Taipalsaaren maamiesseura ry:n jäsenmaksu vuodelle 2018 on 15 € / jäsen. Tämän jäsenkirjeen mukana saatte 
tämän vuoden jäsenmaksulaskunne. Toivomme, että maksaisitte jäsenmaksunne helmikuun loppuun mennessä. 
Jäsenmaksujen myötä voimme toteuttaa tapahtumia jäsenistöllemme; tänäkin vuonna yli 20 eri tapahtumaa ja joka 
kuukausi jotakin mielenkiintoista niin nuorille jäsenperheille kuin vähän varttuneemmilekin. 
 

Vuoden alun merkittävin tapatumamme on heti helmikuun 
alkupuolella, jolloin järjestämme laskiaissunnuntaina 
11.2.2018 klo 11.00 -15.00  ” koko perheen yhteisen 
laskiaistapahtuman” monipuolisine ohjelmineen ja 
perinteisine mahtavine laskiaismäkineen Haikkaanlahden 
metsäsysmajalla.  Tällä kertaan laskiaistapahtumassa meitä 
kaikkia myös viihdyttää vuoden 2013 tangokuningatar 
Heidi Pakarinen. Laskiaistapahtumamme on myös 
yhteinen kaikille Taipalsaaren koululaisille. Tapahtumasta 
lisää tietoa tämän tiedotteen sisäsivulla ja tiedotteen 
mukana olevasta tapahtumailmoituksesta. 

 
Alkaneen vuoden toiminnastamme kerromme laajemmin 
tämän jäsenkirjeen sivuilla sekä mukana olevilla liitteillä.  
Kannattaa siis säilyttää tämä jäsenkirje sekä laittaa jo näin 
alkuvuodesta kalenteriin mielenkiintoisimpien tapahtumien 
ajankohdat.  
Olkaa myös aktiivisesti yhteydessä vuoden varrella meihin 
johtokunnan jäseniin. Otamme mielellämme vastaan 
palautetta ja ideoita toimintamme kehittämiseen ja 
yhteisten tapahtumien toteuttamiseen liittyen 
Kuvassa johtokunta täysimääräisenä koolla 22.1.2018 
vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. 

Ajankohtaiset asiat on tuoreeltaan nähtävissä myös www-sivuiltamme ja facebook:ista. Käy tutustumassa 
www.maaseutuseurat.fi sivuihimme sekä ”tykkää” myös facebook- sivuillamme  

www.facebook.com/maaseutuseurat.  
 

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiimme  

Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta

http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat
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Tervetuloa koko perheen voimin viettämään yhteistä laskiaisriehaa  

Haikkaanlahden metsästysmajalle (Vitsaintie 51, Taipalsaari) sunnuntaina  

11.2.2018 klo 11.00 -15.00   
Ohjelmassa on perheen pienimmille ja myös varttuneemmalle väelle 
monenlaista toimintaa.  
Tapahtumassa on mäenlaskua huippupitkästä ja turvallisesta mäestä, 
pulkkamäkikilpailu, hevosajelua, pikkuponitalutusta, koiravaljakko lapsille, 
leikkimielisiä kisailuja, arvontaa jne. 
Omat pulkat vain mukaan tapahtumaan! 
 
Vuoden 2013 tangokuningatar Heidi Pakarinen on mukana tapahtumassa 
lauluin sekä myös tapahtumaa juontaen.  
 
Tarjolla on myös tapahtumaan sopivaa evästä; maukasta hernekeittoa, mehua, 
kahvia, teetä, pullaa ja grillimakkaraa valmiiksi paistettuna tai itse nuotiolla 
paistaen.  
Tapahtumassa on myös arpajaiset runsaine palkintoineen 

 
Tapahtumaan ovat tervetulleita niin jäsenet perheineen kuin myös kaikki muutkin. Tapahtuma on ilmainen 
kaikille osallistujille. Myös yhteistyötahomme ovat mukana ja tavattavissa tapahtumassa.  
Lisätietoja tapahtumasta oheisessa esitteessä sekä tarvittaessa Marko Suutarilta. puh:  0400 - 177 867. 

 
Koko perheen yhteinen ulkoilu- ja laskettelupäivä Joutsenon Myllymäessä 
lauantaina 10.3.2018 klo 10.00 – 14.00 (Myllymäentie 83, Joutseno) 

 

Maaliskuun toisena viikonloppuna lauantaina 10.3.2018 klo 10.00 – 14.00 
ulkoillaan, hiihdetään ja lasketellaan jo perinteisen talvivirkistyspäivän 
merkeissä Myllymäessä (os. Myllymäentie 83, Joutseno).  

Tapahtuma on ilmainen ja kaikki jäsenemme perheineen ovat tervetulleita 
tähän yhteiseen ulkoilupäivään. 

Tilaisuuden päätoteuttaja on MTK- Kaakkois-Suomen tuottajaliiton nuoret. 
Taipalsaaren maamiesseuran jäsenet on kutsuttu perheineen myös tapahtumaan mukaan.  
Tarkemmat ohjeet tapahtumasta on tämän tiedotteen mukana olevassa tapahtumaesitteessä.  
Tervetuloa joukolla Myllymäkeen mukavassa seurassa ja talviliikunnan hengessä !!  
 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous 22.3.2018 klo 19:15 
alkaen Taipalsaaren kunnantalolla  
 

Tilaisuus alkaa ilmaisilla pullakahveilla, jonka jälkeen on KAIKILLE AVOIN 
KOKOUSESITELMÄ. Kokousesitelmän pitää metsänhoitaja, tietokirjailija  

Pentti Pylkkö.  Esitelmän aiheena on  ”Taipalsaaren tapahtumat 1918”.  
Esitelmässään tietokirjailija Pentti Pylkkö kertoo kansalaissodan tapahtumista 
Taipalsaarella 100 vuotta sitten. Odotettavissa mielenkiintoinen esitelmä, jossa 
valotetaan 100 vuotta sitten kansalaissodan tapahtumia Taipalsaaren kunnan 
alueella.   

Esitelmän jälkeen on varsinainen maamiesseuran kevätkokous, jossa käsitellään sääntöjen 6 § mukaiset 
kevätkokoukselle kuuluvat asiat.   
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Huhti-toukokuun vaihteessa kunnostustöitä talkoilla Röytyn kotiseututalolla 
 

Kevään korvalla valmistellaan lopulliseen muotoon Röytyn pihapiirissä olevan 
” vanhojen traktorityökoneiden avomuseon” konekyltit ja infotaulut sekä 
mahdollisesti vielä täydennetään konekentän vanhojen traktorityökoneiden 
valikoimaa talven aikana löydetyillä vanhoilla traktorityökoneilla. 

Lisäksi käynnistetään talkoilla toukokuun aikana ”  Röytyn pihatoon ”  
kevytkatoksen teko.  

Tavoitteena on tehdä perinteitä kunnioittaen haapalaudoista kevyt katto viime keväänä tehtyyn” Röytyn pihattoon”. 
Näin tästä taipalsaarelaisten yhteisestä ” kesäkeitaasta” saadaan entistä mukavampi ja myös sääriskien kannalta 
paremmin toimiva tapahtumatila.   

Taipalsaaren kosteikkopyöräily ja Impin päivän liikuntatapahtuma lauantaina 
9.6.2018 klo 10.00 – 15.00  

Taipalsaaren kosteikkopyöräily toteutetaan jo 3. kerran peräkkäin. Tapahtuma 
järjestetään yhteistyössä Taipalsaaren maamiesseuran, maaseutunaisten ja 
nuorisoseuran kanssa. Myös Taipalsaaren kunta on mukana tapahtumassa. 
Tänä vuonna pyöräillään leppoisassa tunnelmassa kauniita maaseutu-ja 
järvimaisemia ihaillen reitillä Röytty- Haikkaanlahti –- Suoniityn kosteikko- 
Kilkkilä-Röytty.  

Reitin varrella tutustutaan myös kosteikkoihin; mm. Suoniityn kosteikkoon, 
joka valmistuu kesällä 2018 ja joka tulee olemaan Taipalsaaren toiseksi suurin 
kosteikko. Kosteikon koko tulee olemaan pinta-alaltaan noin 12 ha. 

Kosteikkopyöräilylle lähdetään Röytystä klo 10.00 ja myös matkan varrelta voi 
liittyä mukaan pyöräilyyn. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen edustajat 

pyritään saamaan mukaan kertomaana kosteikkorakentamisen merkityksestä Taipalsaarella ja niiden myönteisistä 
vaikutuksista vesistöjen säilymiseen puhtaana. 

 

Maaseudun perinnepäivä sunnuntaina 8.7.2018 klo 
11.00 -15.00 Röytyn kotiseututalon pihapiirissä  

Maaseudun perinnepäivässä voit kokea vanhan ajan maaseutunäyttelyn tunnelmaa sekä tutustua tämän päivän 
elinvoimaiseen maaseutuun monine toimijoineen. Tarjolla on nähtävää ja koettavaa sekä myös maisteltavaa 
aikuisille ja lapsiperheille kuin myös kesäasukkaille.  Maaseudun perinnepäivä 8.7.2018 on tänäkin vuonna 
keskeinen osa Taipalsaari-päivien ohjelmatarjontaa 6. – 8. 7.2018 

Maaseutupäivässä esillä mm: 
 kotieläinhaka eläimineen – lapsiperheiden suosikki.  
 Vanhat traktorit Röytyn pihapiirissä- ääntä ja pärinää päivän aikana. 
 ” Maistuva maaseutu” osastolla paikallisia tuottajia ja heidän tuotteita 

maisteltavaksi ja kotiin ostettavaksi. 
 hevosajoneuvomuseo monine mielenkiintoisine laitteineen 
 Rötyn pihapiiriin tehdyllä museokentällä yli 30 vanhaa traktorityökonetta.  

 Syödään yhdessä – tapahtuma  Röytyn pihatossa klo 11.00 -14.00, jossa tarjolla paikallisten tuottajien 
toimittamista puhtaista raaka-aineista valmistettua suussa sulavaa ruokaa.  

 Mielenkiintoiset perinnenäytökset päivän aikana sekä yhteistyötahojen toiminnan esittelyt     
 Röytyn kotiseututalon kesäkahvio ja käsityöläisten myymälä palvelee koko päivän kävijöitä. 

Maaseudun perinnepäivän ohjelma toteutetaan maamiesseuran, maaseutunaisten, tuottajien ja Jänkäsalon 
toimijoiden yhteisenä ponnistuksena. 
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Loppukesän ja syksyn tapahtumat luettelonomaisesti kerrottuna- kannattaa 
laittaa tapahtumien päivämäärät jo nyt ylös omaan kalenteriin.  

Heinäkuu Heinäkuun puolivälissä tuottajien kesäteatterimatka; myös maamiesseuran jäsenet kutsuttu mukaan. 
Bussikuljetus ja väliaikakahvit ilmaiset. Vain pääsylippu omakustanteinen  

 
Heinäkuu  Heinäkuun aikana ”pellonpiennar” -neuvontatilaisuus & puutarhatapahtuma Marko Suutarin maatilalla. 

Tapahtumassa kuullaan  asiantuntijoiden kertomana kesän kasvuolosuhteista ja oikeista viljelytoimenpiteistä 
vilja- ja nurmikasveilla. Pellonpiennarpäivän ohjelma sisältää myös tutustumisen paikallisiin kotipuutarhoihin 
sekä mahdollisen maisemakierroksen kylällä. 

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

kotiseutuyhdistyksen kanssa. Röytyn pihattoon järjestetään ” live-yhteys” 
Rovaniemen kuninkuusraveihin.  Näin päästään jännittämään oman 
ravikuningattaremme Saaga S:n juoksuja ja juhlimaan mahdollista 4. perättäistä 
ravikuningatar-titteliä yhdessä mukavassa piknik-hengessä. 

 
Elokuu 25.8.2018 vanhojen traktoreiden kokoontumisajo Lappeenrannan linnoitukseen & sadonkorjuumarkkinat. 

Viime vuonna ajot toteutettiin 70 vanhan traktorin voimina ja tähän pyritään myös tänä vuonna. 
 
Syyskuu Taipalsaaren koululaisten ” Junior – AgrOlympic” kisailu lauantaina 8.9.2018.   

Taipalsaaren koulutoimi järjestää perinteisen koululaisten liikunta-ja urheilukilpailupäivän 8.9.2018. Tähän 
tapahtumaan on koulujen puolelta toivottu ” oheisohjelmaa”, jolloin mahdollisimman moni oppilas voisi 
osallistua urheilun ohella  itselle mieleiseen oheisohjelmaan. Maaseutuseurat toteuttaa ” Junior-AgrOlympic-
kisailun” koululaisten liikuntapäivän oheisohjelmana. Sen myötä leikin ja mielenkiintoisten kisailujen muodossa 
tuodaan esille maaseutua ja sen elinkeinoja.  

Syyskuu ” Laidunkauden lopettajaiset” perjantaina 21.9.2018 Haikkaanlahden vanhalla koululla. Taipalsaaren Wanhat 

masinat konekerho järjestää vanhojen traktoreiden historia-ajoon 25.8.208 osallistuneiden paikallisten 

konekerhojen edustajille yhteisen illanvieton. Illan kutsujana ja isäntänä tulee toimimaan Haikkaanlahden 

vanhan kansakoulun omistajana ja Taipalsaaren Wanhat masinat konekerhon aktiivina toimiva Jarmo Koivunen. 

Syyskuu Maaseutuväen sadonkorjuukirkkopyhä 23.9.2018 Taipalsaaren kirkossa. Maaseutuväen sadonkorjuu-
kirkkopyhällä kunnioitettiin kesän ja syksyn sadonkorjuuta. Maamiesseura, maaseutunaiset ja tuottajat 
yhdessä Taipalsaaren sydänyhdistyksen kanssa auttavat Taipalsaaren seurakuntaa maaseutuväen kirkkopyhän 
totutuksessa koristelemalla sadonkorjuun mukaisesti kirkon sekä osallistumalla avustajina kirkonmenojen 
toteuttamiseen. Kirkonmenojen jälkeen tarjotaan yhteiset kirkkokahvit seurakuntatalolla. 

Lokakuu Näyttelymatka Moskovaan ” AgroSalon ja Kultainen Syksy” maatalous- ja konenäyttelyihin 9.-12.10.2018 

Näyttelymatkalla on mahdollisuus tutustua kahteen laajaan maatalous-elintarvike-
ja konenäyttelyyn saman matkan yhteydessä. AgroSalon näyttelyssä ovat 

edustettuna paitsi venäläiset konevalmistajat myös lähes kaikki länsimaiset keskeiset 

konevalmistajat. Kultainen Syksy näyttelyssä on esillä paitsi konevalikoimat myös 

kotieläinosastot ja laajasti elintarviketuotanto. Opintomatka tehdään junalla 

Vainikkalasta Moskovaan ja takaisin. 

Lokakuu Miesten ja naisten yhteinen ruokakurssi 27.10.2018  
Ruokakurssin teemana on ”itämaat ja thairuoka” . Ruokakurssilla kurssilaiset valmistavat maukkaan useampia 

ruokalajeja sisältävän ”Thairuoka-illallisen”, joka sitten kurssin päätteeksi nautitaan yhdessä kurssilaisten 

juhlaillalliselle kutsumiensa seuralaisten kesken. . Kurssille otetaan maksimissaan 20 osallistujaa 

 

Marraskuu Sääntömääräinen syyskokous torstaina 22.11.2018klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla 
Kokouksen alussa kaikille avoin mielenkiintoinen kokousesitelmä sekä  ilmainen kokousruokailu.  

 
Joulukuu Pikkujouluristeily Tallinaan joulumarkkinoille 1.-2.12.2018.  

Risteily sisältää bussikuljetuksen Helsinkiin ja takaisin sekä 22 tunnin risteilyn 
Tallinaan. Yöpyminen laivalla asiaan kuuluvine pikkujouluohjelmineen.  Sunnuntaina 
.12.2018 mahdollisuus Tallinnassa maihinnousuun ja vierailemiseen Tallinnan 
perinteisillä joulumarkkinoilla. Paluu sunnuntaina 2.12.2018 iltapäivällä Helsinkiin. 


