TOIMINTASUUNNITELMÄ 2019

Taipalsaaren maamiesseura ry

Toimintaa jäsenistölle:
Kuukausi
Tammikuu
To 24.1.2019

Tapahtumat kuukausittain

Kuka vastaa / tietoja

Johtokunnan kokous / Tilinpäätös & vuosikertomus
2018 ja alkuvuoden toiminta valmistelu/ laskiainen.
Jäsentiedote-2019 lähetys jäsenille ja
jäsenmaksuperintä

Puheenjohtaja /sihteeri

Teatterimatka Lemille katsomaan
MYRSKU- näytelmää Lemin nuorisoseuran talolla
esitys klo 14.00 alk.). Teatterimatka yhteinen mms,
tuottajat ja maaseutunaiset kanssa. Jäsenille tarjotaan
bussikuljetus ja väliaikakahvit ilmaiseksi.

Sihteerit / mms, maaseutunaiset ja tuottajat

Koko perheen laskiaistapahtuma klo 10.00- 15.00
Haikkaanlahden matsästysmajalla

Mms/Marko Suutari & tiimi
M-naiset/sihteeri.
Yhteistyötahot/Taipalsaaren kunta,
osakaskunta + muut yhteistyötahot

Ulkoilu-laskettelutapahtuma Joutsenossa klo 10- 14
Myllymäessä (osana MTK Kaakkois - Suomen liiton
nuorten tapahtumaa)
Johtokunnan kokous

Maamiesseura ja maaseutunaiset /sihteerit.
Sovitaan MTK kanssa osallistumisesta

To 28.3.2019
Huhtikuu

Vuosikokous Taipalsaaren kunnantalolla

Puheenjohtaja/sihteeri

Pe-su 26 -28.4.2019

Opintomatka Tarttoon Maamess-2019 maametsätalouskone ja-puutarhanäyttelyyn.

Mms /Eero Juntunen, maaseutunaiset ja
yhteistyötahona Lemin rasvanäpit

Toukokuu

Taipalsaaren koulujen kanssa ”Taipalsaarelaisen
ruisleivän tie” teematapahtuma. Teemaan liittyen
esille rukiin viljely ja kotimaisen ruisleivän merkitys
Osana teemaa esille myös Taipalsaaren ”vanhat
leivänjuuret” ja niiden pitkä historia

Johtokunta / mms / m-naiset /tuottajat ja
Taipalsaaren koulutoimi, kotiseutuyhdistys

Toukokuu

Röytyn pihaton katoksen teko touko-kesäkuun alku

Tammikuun lopulla
Helmikuu
La 2.2.2019

Maaliskuu
Su 3.3.2019

la 9.3.2019

To 14.3.2019

Sihteeri / puheenjohtaja

Puheenjohtaja/sihteeri

Vastuu: Jarmo Koivunen +talkootiimi
Kesäkuu
La 8.6.2019
.

Su 30.6.2019

Heinäkuu
Heinäkuu puoliväli

Heinäkuun aikana

Kosteikkopyöräily Impin iltatansseihin Jarmo
Koivusen ” kosteikkoriihelle” Haikkaanlahdelle.
Elävää musiikkia, tanssia ja mukavaa kosteikkoohjelmaa ”kosteikkoriihellä” pyöräilijöille

Mms / M-naiset/ johtokunta, Taipalsaaren
nuorisoseura; Lpr ympäristötoimi,
kylätoimikunnat

”Maaseudun perinnepäivä” 30.6.2019 Röytyn
kotiseututalolla”
Esillä vanhat koneet ja perinteet ja työnäytökset. Myös
paikallinen ruokakulttuuri osan päivän ohjelmaa.
Tapahtuma on keskeinen osa Taipalsaari-päivien
28- 30.6.2019 ohjelmaa

Wanhat masinat kerho, yht .taho MTK,
maaseutunaiset, Jänkäsalon WPK,
kotiseutuyhdistys, kunta ja muut
yhteistyötahot

Taipalsaaren tuottajien kesäteatterimatka

Vastuutaho: MTK Taipalsaari
Mms:n jäsenet kutsutaan mukaan

Pellonpiennarpäivä
Teema: hiilen sidonta peltoviljelyssä ja

Mms, maaseutunaiset. Yhteistyötahona
myös Luke, ProAgria, muut yhteistyötahot

Kuninkuusravit Röytyn pihaton kisakatsomossa
tapahtuma. Toteutus, mikäli Saaga S mukana
ravikuningatarkisassa pihattopiknik

Mms johtokunta, maaseutunaiset
kotiseutuyhdistys, T-saaren hevosystävät
seura

Elokuu
Pe-su 2.-4.8.2019

La 10.8.2019

”Vanhojen traktoreiden kokoontumisajo Lpr:n
Linnoitukseen & & Linnoituksen vanhan kaupungin
juhla

Taipalsaaren Wanhat masinat kerho ja
yhteistyökonekerhoineen (Lemi, S-taipale,
Lappeenranta),, Hankkija, Lpr kaupunki
Vastuu: (Hulkkonen/masinistit)

Elokuun lopulla

Rukiin puinti / koululaisille rukiin korjuu ennen ja
nykypäivänä esittely

Marko Suutarin ruispelto /sadon korjuu ja
puintinäytös Jauhialassa

Syyskuun aikana

Koulujen kanssa ruisteemaan liittyvät tapahtumat
Valtakunnallinen ” ruisleipänäyttely” 1 kuukauden ajan
T-saarella. Myös”Taipalsaaren vanhat leivänjuuret”
esilletuonti

Mms, tuottajat, m-naiset , koulutoimi muut
yhteistyötahot

Syyskuussa

” Laidunkauden lopettajaiset” /Wanhat masinat
konekerhon osallistuminen Lemin rasvanäppien
järjestämään yhteiseen tapahtumaan Museotuvalla

Wanhat Masinat konekerho osallistuu Jarmo
Koivusen johdolla; vastuutaho Lemin
rasvanäpit/Markku Pesari

Su 22.9.2019

Sadonkorjuukirkkopyhä & kirkkokahvit
”Taipalsaaren vanhat leivänjuuret” teema myös esillä
sadonkorjuukirkkopyhässä

Mms , tuottajat, maaseutunaiset / seurakunta
/T-saaren sydänyhdistys

10- 12.10.2019
välillä

Konenäyttelymatka KoneAgriaan yhdessä
Nuijamaan ja Joutsenon mms kanssa (alustava
suunnitelma)

Mms sihteeri, Lemin rasvanäpit konekerho
Yhteistyössä ProAgria/Eino Heinola kanssa

La 26.10.2019

”Miesten ruokakurssi – avecit nauttii”
Teemana kotimaiset juurekset ja riista tykötarpeineen

Johtokunta valmistelee

To 7.11.2019

Johtokunnan kokous

Puheenjohtaja ja sihteeri

To 21.11.2019

Sääntömääräinen syyskokous (yhdessä MTK ja
maaseutunaiset kanssa)

Johtokunnan puheenjohtajat ja sihteerit

La 30.11.2019

Maaseutuseurojen yhteinen joulutapahtuma /
sikajuhlat Väinölässä & oheisohjelma.
Tarjolla nautittavaksi kokonainen herkullinen
palvattu sika tykötarpeineen

Mms johtokunta, maaseutunaiset hallitus,
tuottajat, yhteistyötahot
Vastuu: sihteerit

Ti 10.12.2019

Reinikkalan tonttumaa- joulutapahtuma

Reinikkala-Kilkkilä kylät, seurakunta , mms,
maaseutunaiset ja tuottajat
Vastuu: Veikko Saira

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Projektit 2019
 Röytyn pihaton katon teko yhteistyössä Taipalsaaren kotiseutuyhdistyksen kanssa (erillinen projektirahoitus haetaan syksy
2018 kuluessa Säästöpankkisäätiöltä).
 Taipalsaaren maamiesseura 120 vuotta historiikin teon käynnistys julkaistavaksi 120-vuotisjuhlassa syyskuussa 2020.
Juhlatoimikunta valinta ja sen johdolla historiikin valmistelu johtokunnan valvonnassa.
Tiedotus:
Toiminnasta tiedotetaan 2-3 jäsenkirjeellä vuoden 2019 aikana: Lisäksi ajankohtaista tieto välitetään jäsenille sähköpostilla,
tekstiviesteillä sekä www- sivujen (www.maaseutuseurat.fi ) ja facebook (www.facebook.com/maaseutuseurat ) kautta.
Lisäksi
Aktivoidaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä muiden yhdistysten (mm. maaseutunaiset, tuottajat, nuorisoseura, kotiseutuyhdistys,
muut konekerhot, reserviläiset jne). Innostetaan jäseniä osallistumaan ProAgria Etelä-Suomen retkiin, kursseihin ja ohjelmiin
Johtokunnan jäsenten merkkipäivien huomioinen
Wanhat Masinat kerho vuonna 2019: Talli-illat, Maaseudun perinnepäivä 30.6.2019, retket, osallistuminen naapurikerhojen
tapahtumiin, Vanhojen traktoreiden historia-ajo 10.8.2019 Linnoitukseen. ” Laidunkauden päätös” yhteistyökonekerhoille
Lemillä museotuvalla syyskuussa 2019
ProAgria E-Suomen ja maa-ja kotitalousnaisten opintomatkat:/osallistutaan ja sisällytetään tarvittaessa
toimintasuunnitelmaan 2019

