Taipalsaaren Maamiesseura ry
JÄSENKIRJE 3 -2018
Hyvät maamiesseuran jäsenemme
Vuosi 2018 on kohta kääntymässä kohti joulun aikaa.
Niinpä onkin paikallaan esittää parhaimmat kiitoksemme niin jäsenillemme kuin myös yhteistyökumppaneillemme
kuluneesta vuodesta ja sekä aktiivisesta osallistumisestanne vuoden 2018 aikana toteuttamiimme lukuisiin
tapahtumiin.
Kuluneen vuoden aikana olemme tähän mennessä olleet toteuttamassa tai mukana lähes 20 tapahtumassa, joissa
jäsenistöllemme on ollut tarjolla monenlaista ohjelmaa niin nuorille perheille kuin vanhemmillekin. Edellisvuosien
tapaan myös tänä vuonna toiminnassamme on korostunut yhteistyö nuorten ja koululaisten kanssa, josta
esimerkkinä mm. laskiaissunnuntain tapahtuma helmikuussa, toukokuussa metsänistutustapahtuma koululaisille
sekä syyskuun alussa Taipalsaaren koululaisten AgrOlympic-kisailu, johon osallistui peräti yli 300 oppilasta ja myös
oppilaiden vanhempia.
Myös ammattiasiaa on ollut tarjolla tapahtumissamme; tästä vaikkapa esimerkkinä pellonpiennarkotipuutarhapäivä heinäkuun lopulla sekä maatalousnäyttelyvierailu Moskovaan lokakuun alussa.
Perinteisiä tapahtumiamme ovat olleet maaseudun perinnepäivä Röytyssä
osana Taipalsaari-päivien ohjelmaa. Tänä vuonna perinnepäivässä vieraili
lähemmäs 800 kävijää.
”Kuninkuusravit Röytyn pihatokatsomossa” oli piristävä tapahtuma samoin
kuin osallistuminen yhdessä maaseutunaisten kanssa Röytyn kesäkahvilan
pyörittämiseen elokuussa kesäkahvilan viimeisellä aukioloviikolla.
Tapahtumiemme toteuttamisessa aivan keskeisellä sijalla on ollut lukuisten talkoolaisten antama työpanos; ilman
sitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Joten siitä vielä ISO KIITOS LUKUISILLE MUKANA OLLEILLE TALKOOLAISILLE !
Taipalsaaren maamiesseuran jäsenmäärä on jatkanut edelleen kasvuaan. Peräti 36 uutta jäsentä on liittynyt seuraan
alkuvuoden kuluessa ja loppuvonnakin tulenee vielä lisää. Tästä olemme iloisia.

Mutta vielä on vuotta 2018 jäljellä ja sen myötä mukavaa nähtävää ja koettavaa!
Ensimmäinen näistä onkin jo torstaina 22.11.2018 klo 19.15 Taipalsaaren
kunnantalolla pidettävä ESITELMÄ sekä maamiesseuran sääntömääräinen
syyskokous.
Esitelmän pitää FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro aiheenaan ”Taipalsaaren historiahanke –
ELÄMÄÄ SAIMAAN RANNOILLA ESIHISTORIASTA NYKYPÄIVIIN”
Esitelmä on kaikille avoin tilaisuus, joten kaikki esitelmästä kiinnostuneet ovat tervetulleita
sitä kuulemaan. Esitelmästä ja syyskokouksesta lisää seuraavalla sivulla.

Rauhoittuminen jouluun tapahtuu perinteisen ” Reinikkalan tonttumaa”
tapahtuman myötä 11.12.2018 klo 18.00- 20.00
Tapahtuman pitopaikka on Reinikkalan kylällä. Tapahtuma on kaikille avoin tilaisuus. Tien
varrelta johtaa tunnelmallinen joulupolku aidoilla tulilla valaistuna tapahtumapaikalle.
Tapahtumassa on joulun teemaan liittyvää ohjelmaa koko perheelle. Mm, Kilkkilan miesten
esittämänä ” Tiernapojat” joulukuvaelma sekä muuta mukavaa ohjelmaa koko perheelle.

Toivotamme jäsenillemme Rauhaisaa Joulun Aikaa sekä Onnellista ja Tapahtumarikasta Uutta
Vuotta 2019 !
Taipalsaaren maamiesseuran johtokunta
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Tervetuloa Taipalsaaren kunnantalolle maamiesseuran syyskokoukseen
22.11.2018 sekä kuulemaan klo 19.15 alkaen mielenkiintoinen esitelmä
Ennen varsinaisen syyskokouksen asioita klo 19.15 alkaen on kaikille avoin ja
ilmainen kokousesitelmä sekä perinteinen ohrapuuro ja pullakahvit.
Mielenkiintoisen esitelmän pitää FT Kristiina
Korjonen-Kuusipuro aiheenaan ” Taipalsaaren
historiahanke – ELÄMÄÄ SAIMAAN RANNOILLA
ESIHISTORIASTA NYKYPÄIVIIN ”
Esitelmässään FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro kertoo historiateoksen rakentumisesta
ja teoksen tämän hetkisestä tilanteesta.
Hän valottaa myös tutkimustyötä, jota historiateosta varten on tehty. Hankkeessa on myös neljä muuta kirjoittajaa ja
hanketta valvoo historiatoimikunta, johon kuuluvat Taipalsaaren kunnan ja seurakunnan edustajat.
Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus jo ennakkoon kuulla tulevasta Taipalsaaren kunta 450
vuotta paikallishistoriateoksen sisällöstä ja myös antaa vielä palautetta historiateoksen
päätoimittaja Kristiina Korjonen-Kuusipurolle..
Taipalsaaren kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen on myös paikalla ja antaa
ajankohtaisinfon kunnanjohtaja valintatilanteesta. Kannattaa tulla kuulolle !
Esitelmän jälkeen pidetään virallinen syyskokous n. klo 20.45 alkaen ja siinä käsitellään
sääntöjen 6 § määräämät asiat.

Koko perheen yhteinen Reinikkalan tonttumaajoulutapahtuma tiistaina 11.12.2018 klo 18.00-20.00
Tapahtuman pitopaikka on Reinikkalan kylällä.
Ajo-ohje: Savilahden tieltä käännytään Hovinmäen tielle, jota ajetaan noin 1,5 km.
Tonttumaan elävät tulet ohjaavat tulijat tapahtumapaikalle.

Tapahtuma on kaikille avoin tilaisuus.
Tapahtuma järjestetään jo 20 kerran peräkkäin
Ohjelmassa on jouluiset tervetulotoivotukset järjestäjien puolelta
sekä joulun sanomaa Taipalsaaren seurakunnan edustajien
esittämänä. Myös runonlausuntaa ja jouluisia muisteluja kuuluu
ohjelmaan
Kilkkilän miesten esittämänä ” Tiernapojat” joulukuvaelma on illan yksi
kohokohta

Joulupukki on luvannut tulla muorineen lasten iloksi tapahtumaan.
Tarjolla on lapsille myös mehua ja joulupipareita!

Lämpimästi tervetuloa Reinikkalan tonttumaan joulutulien ympärille viihtymään ja seurustelemaan sekä
nauttimaan joulutunnelmasta tonttumaan tunnelmallisen metsän hämyssä.
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Tapahtumamme ovat myös tuoreeltaan nähtävissä www-sivuiltamme
(www.maaseutuseurat.fi ) sekä facebook kautta (www.facebook.com/maaseutuseurat )
Kannattaa käydä “klikaamassa” Facebook- sivuillamme osoitteessa
www.facebook.com/maaseutuseurat
Www-sivuilta ja fb:sta löytää aina tuoreimmat asiat toimintaamme koskien
Kannattaa käydä “tykkäämässä”

Ohessa on jo ennakkoon ” maistiaisia” tulevan alkuvuoden 2019 tapahtumistamme.
Kannattaa tutustua ja laittaa mielenkiintoisimmat tapahtumat jo ensi vuoden kalenteriin ylös.
Toiminnassamme korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen; niin jäsenten kanssa kuin myös muiden alueella
toimivien yhdistysten kanssa. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikkia alueellamme asuvat asukaat ja myös kauempana
olevat. Kuin myös ” kesätaipalsaarelaiset”

Tammi-heinäkuun 2019 aikana toteutettavia tapahtumia
Tammikuu

Jäsenille lähetetään tammikuun lopulla vuoden ensimmäinen jäsenkirje postitse, jossa kerrotaan tarkemmin
vuoden 2019 tapahtumista sekä ohjeet jäsenmaksun hoitamiseen..

Helmikuu

Lauantaina 2.2.2019 tehdään teatteriretki Lemille katsomaan MYRSKY näytelmää klo 14.00 alkaen. Retki
tehdään yhdessä maaseutunaisten ja tuottajien kanssa. Jäsenille bussimatka ja välikaikakahvit ilmaiseksi.

Maaliskuu

Laskiaissunnuntaina 3.3.2019 klo 11.00 -15.00 koko perheen ja Taipalsaaren koululaisten yhteinen
laskiaistapahtuma Haikkaanlahdella. Tapahtuman vetonaulana mahtava laskiaismäki, poni-ja
rekiajelua, kisailuja, arpajaiset, suussa sulaavaa maisteltavaa buffetista.

Maaliskuu

Lauantaina 9.3.2019 klo 10.00 -14.00 koko perheen ulkoilu- ja laskettelutapahtuma Joutsenon Myllymäessä.
Ilmaiset lasketteluliput ja kahvi- makkaratarjoilu. Yhteistyötahona MTK Kaakkois-Suomen nuoret tuottajat

Maaliskuu

28.3.2019 illalla sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksen yhteydessä sen alussa mielenkiintoinen kaikille
avoin kokousesitelmä.

Huhtikuu

Opintomatka Tarttoon MAAMESS-2019 maa-metsätalous-ja puutarhanäyttelyyn pe-su 26.-28.4.2019 yhdessä
Lemin rasvanäpit konekerhon kanssa. (katso alustava ohjelma seuraavalla sivulla).

Toukokuu

Röytyn kotiseututalon pihaton kevytkatoksen teko yhdessä kotiseutuyhdistyksen kanssa.

Toukokuu

”Taipalsaarelaisen ruisleivän tie”- teemaan liittyvä yhteistapahtuma Taipalsaaren koulujen kanssa

Kesäkuu

Lauantaina 8.6.2019 Taipalsaaren kosteikkopyöräily Impin iltatansseihin Jarmo Koivusen kosteikkoriihelle.
Pyöräillen iltamat vanhan ajan malliin elävän musiikin myötä.

Kesäkuu

Sunnuntaina ” maaseudun perinnepäivä” Röytyn kotiseututalolla klo 11.00-15.00. Osana Taipalsaari-päivien
28. -30.6.2019 ohjelmaa. Esittelyssä vanhat koneet ja työtavat sekä muuta mukavaa oheisohjelmaa. Röytyn
pihattoravintolassa ” Syödään yhdessä” ruokatapahtuma osana päivän ohjelmaa

Heinäkuu

Heinäkuun puolivälissä tuottajien kesäteatterimatka. Myös maamiesseuran jäsenet on kutsuttu mukaan.
Tarkempi aika täsmentyy vuoden 2019 alkupuolella. Bussikuljetus ja väliaikakahvit ilmaiseksi.

Heinäkuu

Heinäkuun aikana ”pellonpiennar” -neuvontatilaisuus teemalla ” hiilen sidonta peltoviljelyssä- uudet
mahdollisuudet käyttöön”

Elokuu

2.-4.8.2019 ” Kuninkuusravit 2019 Röytyn pihattokatsomossa” / Röytyn pihattopiknik yhdessä
kotiseutuyhdistyksen kanssa. Toteutus, mikäli Saaga S on mukana kuningatartaistossa Lahdessa

Elokuu

Lauantaina 10.8.2019 vanhojen traktoreiden kokoontumisajo Lappeenrannan linnoitukseen & Linnoituksen
vanhan kaupungit päivä
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Taipalsaaren maamiesseura ry:n opintomatka Tarttoon 26 – 28.4.2019
Maamess-2019 maatalouskone-puutarha-elintarvike- ja metsänäyttelyyn
Maamess-2019 näyttelyssä käynti on matkan pääkohde
Näyttely on vuosi-vuodelta lisännyt suosiotaan ja tänä vuonna näyttelyyn
odotetaan yli. 40.000 vierasta. Maamess-2019 on kaikkien maaseutuelämästä
kiinnostuneiden kohtaamispaikka. Maamess-2019 tarjoaa maatalousnäyttelyn,
puutarhanäyttelyn, metsätalousnäyttelyn sekä elintarvikemessut- kaikki samalla
kertaa
Huhtikuun lopulla matkalaiset pääsevät kokemaan myös keväisen Tarton
tunnelman ja vanhan yliopistokaupungin elämän sykkeen..

Toinen mielenkiintoinen ohjelmanumero Tartossa on hotelli Dorpatin
markkinointijohtajan Reet Kalamees:in johdatuksella
” Tarton elämää ennen vanhaan ” kiertoajelu.
Tämä ei jätä ketään kylmäksi ja nauruhermot on koetuksella.... jos entiset merkit pitää paikkansa.
Tämä on koettu aikaisemmin ja tätä on toivottu !

Tallinnassa on paluumatkalla varattu myös ostosaikaa tuliaisten hankintaan
Matkaohjelma 26 - 28.4.2019 (alustava)
Perjantai 26.4.2019
Klo
13:45 Lähtö Matkakeskukselta Lappeenrannasta (Taipalsaaren kk klo 13:15)
17:30 Saapuminen Helsinki/Länsisatama. Silja Europa lähtö klo18.30.
Yöpyminen laivalla A-luokan hyteissä (2 henkilöä/hytti). Buffet illallinen
laivan ravintolassa klo 20.30a alkaen. (n.30-35 euron arvoinen buffet
illallinen ruokajuomineen sisältyy matkan hintaan)
Lauantai 27.4.2019
08:00 Laiva saapuu satamaan. Maihinnousu ja bussi Tartoon lähtee klo 08:30.
Mahdollinen aamiainen laivalla omakustannushintaan ennen satamaan tuloa.
11:30 Saapuminen Tartoon ja tutustuminen Maamess-näyttelyyn; lippu sisältyy
matkan hintaan näyttelyssä. Lounas näyttelyssä omakustannushintaan
15:30
17:00

20:00

Bussi noutaa näyttelystä hotelliin. Majoittuminen Tarton keskustassa
sijaitsevaan suosittuun Hotel Dorpat (2 h /huone) (www.dorpat.ee)
Lähtö Reet Kalamees:in vetämälle ” Tarton elämää ennen vanhaan”
kierrokselle Tarttoon ( bussilla). Kesto noin 1 tunti. Kiertoajelulla koet ”elämää
Tartossa ennen itsenäistymistä” huumorilla maustaen ja paikan päällä koettuna.
Illallinen hotellin läheisyydessä viihtyisässä Ruutikellari-ravintolassa
(illallinen sisältyy matkan hintaan). Päivällisen jälkeen omatoimista tutustumista keväiseen Tarttoon

Sunnuntai 28.4.2019
08:00 Aamiainen hotellissa (sisältyy hintaa)
09:45 Lähtö Tallinnaan. Tallinnanaan saapuminen klo 12.15. Ostokset Tallinnassa; omatoiminen oleskelu
12:30 Ostosaikaa, omatoimista tutustumista tai mahdollinen tutustuminen Tallinnan merimuseoon tai vastaavaan
16.30 Paluumatka alkaa Tallinnasta Helsinkiin ( Tallink)..Omakustanteinen lounas laivalla
18:30 Helsinki (Länsi-satama)
19:00 Bussi lähtee Lappeenrantaan
22:30 Bussi Lappeenrannassa / Matkakeskus

Matkan hinta: täsmentyy lähiaikoina; tullenee olemaan noin 300 € / henkilö. Hinta sisältää bussi-ja
laivamatkat, majoitukset laivalla ja Tarttossa ( 2 h hytti/huone), illallisen laivalla menomatkalla (buffet) ja perillä
Tarttossa 28.4. sekä näyttelyliput ja matkanjohtajan palvelu. Bussi on käytettävissä koko matkan ajan.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: matkanjohtaja Eero Juntuselle; puh. 0400- 372857 tai sähköpostilla
eero.juntunen@pp1.inet.fi .
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