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Taipalsaaren Maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 1-2019  

 

Arvoisat maamiesseuran jäsenemme 
 
 Hyvää alkanutta vuotta Teille kaikille ja tervetuloa mukaan Taipalsaaren maamiesseura ry:n tapahtumiin vuoden 
aikana.  Alkanut vuosi on jo 119. vuosi toiminnassamme.  
 
Vuosi sisältää paljon erilaisia tapahtumia jäsenistöllemme.  Osa niistä on jo aiemmin hyväksi todettuja tapahtumia, 
joissa väki on viihtynyt ja osa uusia tapahtumia, joiden kautta entistä monipuolisemmin voimme tarjota mukavaa 
yhdessäoloa jäsenillemme. Eli jokaiselle jotakin mukavaa. 
 
Jäsenmäärämme on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina. Mm. viime vuonna jäsenmäärämme kasvoi 37 uudella 
jäsenellä. Uskomme, että sama kehitys jatkuu myös tänä vuonna.  Toiminnassamme korostuu yhdessä tekeminen ja 
siksi toteutamme monia alkaneen vuoden tapahtumia yhdessä maaseutunaisten, tuottajien, kotiseutuyhdistyksen, 
kyläyhdistysten ja muiden tahojen kanssa. 
 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n jäsenmaksu vuodelle 2019 on 15 € / jäsen. Tämän jäsenkirjeen 

mukana saatte tämän vuoden jäsenmaksulaskunne. Toivomme, että maksaisitte jäsenmaksunne helmikuun 
loppuun mennessä. Jäsenmaksujen avulla voimme toteuttaa tapahtumia jäsenistöllemme; tänäkin vuonna yli 20 eri 
tapahtumaa. Joka kuukausi jotakin mielenkiintoista niin nuorille jäsenperheille kuin varttuneemmillekin. 
 
Vuoden aluksi vierailimme 2.2.2019 Lemillä katsomassa Lemin nuorisoseuran esittämän Myrsky-näytelmän. Seura 
tarjosi mukaan lähteneille ilmaisen bussikyydin sekä väliaikakahvit.  

Alkuvuoden merkittävin tapatumamme on laskiaissunnuntaina 3.3.2019 klo 

11.00 -16.00 toteuttamamme ” koko perheen laskiaisrieha”  

Haikkaanlahden metsästysmajalla (Vitsaintie 49, Taipalsaari).   
Ohjelmassa on mäenlaskua mahtavan pitkässä ja turvallisessa laskiaismäessä, 
hevosajelua, pikkuponitalutusta, koiravaljakko lapsille, leikkimielisiä kisailuja 
sekä arpajaiset runsaine palkintoineen.  Buffetista tarjolla makkaraa, 
hernekeittoa, kahvia, teetä ja mehua sekä pullaa.  Laskiaistapahtumamme on 

myös yhteinen kaikille Taipalsaaren koululaisille. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus. Viime vuonna 
tapahtumassa vieraili 600 henkeä.   

Olkaa myös aktiivisesti yhteydessä vuoden varrella meihin johtokunnan jäseniin. 
Me kaikki johtokunnan jäsenet olemme valmiit ottamaan vastaan palautetta ja 
ideoita toimintamme kehittämiseen ja yhteisten tapahtumien toteuttamiseen 

liittyen. Kuvassa johtokunta koolla 24.1.2019 vuoden ensimmäisessä 
kokouksessaan. Puheenjohtajana jatkaa Asko Saikko (puh. 040-5075842) ja 
varapj Marko Suutari (puh. 0400-177867). Sihteeriksi johtokunta on kutsunut 
Raili Leinon (puh.0400-251740).  

Voit olla myös yhteydessä sähköpostitse: tsmaamiesseura@gmail.com 
 
Seuramme pitkäaikainen johtokunnan jäsen ja sihteeri Eero Juntunen siirtyi omasta pyynnöstä 
vuoden 2018 lopussa aktiiviseksi ” rivijäseneksi”. Eero lähettää lämpimät kiitokset kaikille 
jäsenille tosi mukavasta yhteistyöstä ja tapahtumista, joita on voinut olla järjestämässä ja 
toteuttamassa yhdessä jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  Nähdään jatkossakin! 
 
Alkaneen vuoden toimintaamme voit tutustua tämän jäsenkirjeen toisella sivulla. Kannattaa siis 
säilyttää tämä jäsenkirje sekä laittaa jo näin alkuvuodesta kalenteriin mielenkiintoisimpien tapahtumien ajankohdat.  

 
Ajankohtaiset asiat ovat tuoreeltaan nähtävissä myös www-sivuiltamme ja facebook:ista. Käy tutustumassa 

www.maaseutuseurat.fi sivuihimme sekä myös facebook-sivuillamme  www.facebook.com/maaseutuseurat.  
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Tammi-elokuun 2019 aikana toteutettavia tapahtumia  

Ohessa on jo ennakkoon ” maistiaisia” tulevan alkuvuoden 2019 tapahtumistamme. 
Kannattaa tutustua ja laittaa mielenkiintoisimmat tapahtumat kalenteriin ylös. 
Jäseniksi ovat tervetulleita kaikkia alueellamme asuvat asukaat ja kauempana olevat kuin myös  
”kesätaipalsaarelaiset”. 

 
   
 
 
 
 
 

Tammi-helmi  Jäsenille lähetetään vuoden ensimmäinen jäsenkirje postitse, jossa kerrotaan tarkemmin 
kuun vaihde  vuoden 2019 tapahtumista sekä annetaan ohjeet jäsenmaksun hoitamiseen..  

  
Helmikuu Lauantaina 2.2.2019 teatteriretki Lemille katsomaan MYRSKY näytelmää klo 14.00 alkaen. Retki tehdään 

yhdessä maaseutunaisten ja tuottajien kanssa. Jäsenille bussimatka ja väliaikakahvit ilmaiseksi. 
 
Maaliskuu Laskiaissunnuntaina 3.3.2019 klo 11.00 -16.00 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 (4 tuntia) ja kahvi- makkaratarjoilu. Yhteistyötahona MTK Kaakkois-Suomen nuoret 
tuottajat  

 
Maaliskuu 28.3.2019 illalla sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksen yhteydessä mielenkiintoinen kaikille avoin 

kokousesitelmä. 
 

Huhtikuu  Opintomatka Tarttoon MAAMESS-2019 maa-metsätalous-ja puutarhanäyttelyyn pe-su 26.-28.4.2019 yhdessä 
Lemin rasvanäpit konekerhon kanssa. (ilmoittautumiset Eero Juntuselle, puh. 0400-372857) 

 
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 
 

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiimme  

Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta  


