Taipalsaaren Maamiesseura ry
JÄSENKIRJE 2 -2018
Hyvät maamiesseuran jäsenemme
Jo alkuvuodesta Taipalsaaren maamiesseura on tarjonnut jäsenilleen lukuisan määrän tapahtumia. Ohjelmassa on ollut koko
perheen ”laskiaisrieha” helmikuussa sekä maaliskuussa liikunta-ja laskettelupäivä Myllymäessä.
Perinteinen kevätkokous maaliskuun lopulla mielenkiintoisine esitelmineen kokosi peräti 84 hengen yleisön. Huhtikuussa
käytiin Kouvolan teatterissa katsomassa ” Satumaa” näytelmä ja toukokuussa toteutettiin Taipalsaaren koululaisille ”
Taimesta metsäksi – puusta koulukirjoiksi ja vihkoiksi” metsänistutustapahtuma. 120 oppilasta opettajineen osallistui
tähän tapahtumaan ja maamiesseuran väki oli ohjaamassa heitä.

Tulevista lähiajan tapahtumista voi mainita lauantaina 9.6.2018 toteutettava Taipalsaaren
kosteikkopyöräily, joka tällä kertaan poljetaan reitillä Röytyn kotiseututalo – Suoniityn kosteikkoHaikkaanlahti- Röytty. Retin pituus on16 km. Reitin varrella voi ihailla Taipalsaaren kauniista pelto-ja
rantamaisemista kuin myös tutustua 3 erilaiseen kosteikkoon.
Reitin päätepisteessä olevalla Suoniityn kosteikolla pidetään Suoniityn kosteikon ja sille rakennetun
upean lintutornin avajaiset. Samalla nautitaan ilmaiset pullakahvit. Haikkaanlahdella käydään 2 muulla
kosteikolla sekä arvotaan pieniä palkintoja osallistujien kesken. Taipalsaaren kosteikkopyöräily on
ilmainen kaikille osallistujille.
Seuraava merkittävä tapahtumamme jäsenistöllemme kuin myös laajemmin kaikille taipalsaarelaisille on Taipalsaaripäivien yhteydessä sunnuntaina 1.7.2018 toteutettava ” Maaseudun
perinnepäivä” Röytyn kotiseututalon pihapiirissä. Tapahtumassa on esillä vanhat
koneet ja työmenetelmät, työnäytökset sekä kotieläinpiha ja paljon muuta! Esillä
on myös vahvasti kosteikkorakentaminen teemalla ” 100 kosteikon Pien-Saimaa ”
ja tähän liittyen eri tahojen huomiointi. Myös lapsille ja lapsiperheille on mukavaa
ohjelmaa. Mm. ” kepparikisat” Jänkäsalon WPK:n tyttöjen toteuttamana. Myös
taikuutta on ilmassa, kun ” Tohtori-Taikuri Ilkka Vertanen esittelee ” taikuutta
Jänkäsalosta.
Röytyn pihatossa tarjoillaan myös kävijöille lähiruokaa, kun tarjolla on paikallisen Innalanmäen tilan ylämaan karjan lihasta
valmistettua maukasta lihakeittoa nautittavaksi. Maaseudun perinnepäivässä julkistetaan myös uusi Taipalsaaren kippari
Lukuisa joukko yhteistyökumppaneita on myös mukana maaseudun perinnepäivässä esittelemässä toimintaansa.

Keskiviikkona 18.7.2018 on Taipalsaaren tuottajien järjestämä kesäteatterimatka Imatralle
Kruununpuiston kesäteatteriin katsomaan hauska musiikkikomedia ” Haluatko MÖKKILÄISEKSI”.
Myös maamiesseuran jäsenet on kutsuttu mukaan. Bussikuljetus ja väliaikakahvit on lähteville ilmaiset.
Vain pääsylippu on omakustanteinen. Ilmoittautumiset Sari Kantoselle 26.6.2018 mennessä
puh.050-3058382) tai sähköpostilla: sari.kantonen1@gmail.com
Paljon on siis vielä tulossa tapahtumia myös loppuvuodelle. Tämä tiedotteen kääntöpuolella on kerrottu loppukesän ja
vuoden lopun tapahtumistamme. Näistä ja muusta ohjelmatarjonnastamme on saatavana myös tietoa
www- sivuillamme www.maaseutuseurat.fi sekä facebook:sta www.facebook.com/maaseutuseurat

Mukavaa kesän jatkoa toivottaen!

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiimme
Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta
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Tervetuloa loppukesän ja syksyn tapahtumiimme ja retkille
Heinäkuu

25.7.2018 klo 13.00-16.00 ”Pellonpiennar” -neuvontatilaisuus & puutarhatapahtuma” Marko Suutarin
maatilalla . Tapahtumassa kuullaan asiantuntijoiden kertomana kesän kasvuolosuhteista ja oikeista
viljelytoimenpiteistä vilja- ja nurmikasveilla sekä tutustumisen paikallisiin puutahroihin. Tapahtumaan
osallistuville tarjotaan ilmaiset kahvit pullan kera.

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

Vanhojen traktoreiden kokoontumisajo Lappeenrannan linnoitukseen 11.8.2018.
Viime vuonna ajot toteutettiin 70 vanhan traktorin voimina ja tähän pyritään myös
tänä vuonna. Tällä kertaa tapahtuma ajoitetaan ” Vanhan kaupungin juhlan”
yhteyteen, joka pidetään samana viikonloppuna Lappeenrannan linnoituksessa.
Samana viikonloppuna Lappeenrannassa on myös valtakunnalliset kotiseutupäivät
ja siihen liittyvät markkinat Lappeenrannan satamatorilla. Joten vanhojen
traktoreiden kokoontumisajo Lappeenrannan linnoitukseen täydentää tätä ohjelmaan erinomaisesti.

Syyskuu

Taipalsaaren koululaisten ” AgrOlympic” kisailu lauantaina 8.9.2018.
Taipalsaaren koulutoimi järjestää perinteisen koululaisten liikunta-ja urheilukilpailupäivän 8.9.2018. Koulut ovat
toivoneet tapahtumaan ” oheisohjelmaa”, johon mahdollisimman moni oppilas voisi osallistua. Maaseutuseurat
toteuttaa oheisohjelmana ” AgrOlympic-kisailun”. Tämä oheisohjelmana tulee olemaan maaseutuhenkisiä
kisailuja, jolla mukavalla tavalla tuodaan esiin koululaisille maaseudun elinkeinoja ja tämän päivän maataloutta.

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 su 23.9.2018 Taipalsaaren kirkossa. Maaseutuväen sadonkorjuukirkkopyhällä 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 maatalouselintarvike-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.

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 risteilyn Tallinaan.
Yöpyminen Tallinassa pikkujouluohjelmineen. Sunnuntaina 1.2.2018 mahdollisuus
Tallinnassa vierailemiseen Tallinnan perinteisillä joulumarkkinoilla. Paluu
sunnuntaina 2.12.2018 illalla Helsinkiin ja edelleen Lappeenrantaan.
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