TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Taipalsaaren maamiesseuran kulunut vuosi oli sen 118. toimintavuosi. Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden 2018 lopussa 253
jäsentä. Seuralla oli yksi kunniajäsen Jarmo Koivunen. Jäsenmaksujen perintä hoidettiin vuoden 2018 aikana ProAgria
Etelä-Suomi ry:n toimesta. Jäsenmaksu oli 15 euroa /jäsen ja se piti sisällään myös ProAgria Etelä-Suomi ry:lle
maksettavan jäsenmaksun (5€/jäsen). Vuoden aikana yhdistykseen liittyi uusia jäseniä 37 jäsentä ja 8 jäsenen jäsenyys
päättyi.
Sääntömääräinen kevätkokous (vuosikokous) pidettiin Taipalsaaren kunnantalolla
22.3.2018 samana iltana tuottajien kanssa. Kokoustarjoilut ja kokousesitelmät olivat
yhteiset, mikä on todettu toimivaksi. Kevätkokouksen kokousesitelmän piti
metsähoitaja, tietokirjailija Pentti Pylkkö aiheesta ”Taipalsaaren tapahtumat
1918”. Kokousesitelmä oli kaikille avoin tilaisuus ja niinpä sitä saapui
kuuntelemaan 77 osallistujaan. Varsinaiseen kevätkokoukseen osallistui 19 henkeä.
Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Pauli Mikkola.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin samoin Taipalsaaren kunnantalolla
22.11.2018 samana iltana tuottajien ja maaseutunaisten kanssa.
Syyskokouksessa kokousesitelmän piti FM Kristiina Korjonen-Kuusipuro
aiheenaan ” Taipalsaaren historiateos: Elämää Saimaan rannoilla esihistoriasta
nykypäiviin”. Kokousesitelmä oli seuraamassa peräti 89 kuulijaa.
Varsinaiseen syyskokoukseen osallistui 23 henkeä. Syyskokouksen puheenjohtajana
toimi Ilpo Kolhonen.
Syyskokouksessa johtokunnan erovuorossa olleiden jäsenten (Eero Juntunen ja
Ilkka Multaharju) tilalle uusina jäsenet vuosille 2019- 2021 valittiin Arto Kiljunen
ja Teija Arponen-Latto.
Kunniajäsen Jarmo Koivunen sekä maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko ja
maaseutunaisten puheenjohtaja Teija Arponen-Latto kiittivät sekä luovuttivat
kukat omasta pyynnöstään johtokunnan jäsenyydestä luopuneelle Eero Juntuselle
hänen pitkäaikaisesta (12 vuotta) työstään maamiesseuran johtokunnan jäsenenä
sekä sihteerinä.
Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 3 kertaa: 22.1.2018, 3.5.2018 ja
8.11.2018. Johtokuntaan vuonna 2018 ovat kuuluneet: Asko Saikko, puheenjohtaja, Marko Suutari, varapuh.joht. (varalla Matti Kuitto), Jarmo Kallio (varalla
Marko Kannelniemi), Veikko Saira (varalla Kari Turkia), Sari Kantonen (varalla
Olli Pöysti), Simo Vitikainen (varalla Nina Lappalainen), Ilkka Multaharju (varalla
Timo Karhu), Markku Hulkkonen (varalla Jarmo Fennander), Eero Juntunen,
(varalla Kyösti Nakari). Sihteerinä toimi Eero Juntunen ja rahaliikenteen hoito ja
kirjanpito tapahtui tilitoimisto Tmi JänisSet (Antti Jänis) kautta. Toiminnantarkastajina toimivat Anneli Vento ja Pauli Mikkola.
Maamiesseuran toiminta vuonna 2018 oli varsin aktiivista. Vuoden 2018 aikana
toteutettiin toimintasuunnitelmaan sisältyvät tapahtumat ja jopa enemmänkin.
Kuten aiemminkin, tapahtumat toteutettiin useimmiten yhteistyössä Taipalsaaren
maaseutunaiset ry:n ja MTK Taipalsaaren tuottajayhdistyksen kanssa. Myös monet
muut yhteistyötahot olivat mukana tapahtumissa. (kotiseutuyhdistys, nuorisoseura
jne)
Helmikuussa toteutettiin yhdessä maaseutunaisten kanssa koko perheen
laskiaisrieha laskiaissunnuntaina 11.2.2018 Haikkaanlahden
metsästysmajalla. Tilaisuus oli onnistunut ja päivän aikana väkeä tilaisuudessa
kävi arviolta 600 henkeä. Tilaisuuden vetonauloina olivat mahtava laskiaismäki
lapsille sekä erilaiset kilpailut ja oheistapahtumat.
Myös kunta sekä Taipalsaaren koulut olivat aktiivisesti tapahtumassa mukana.
Laskiaistapahtuma oli kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma. Tapahtuma sai myös
laajaa medianäkyvyyttä maakunnallisessa Etelä-Saimaa lehdessä.
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Maaliskuu aloitettiin teatterimatkalla 3.3.2018 Kouvolan teatteriin. Esityksenä oli säveltäjä Unto Monosen elämästä
kertova ” Satumaa” näytelmä. Teatteriretki tehtiin yhdessä maaseutunaisten kanssa ja väkeä teatteriretkelle osallistui
bussilastillinen. Paluumatkalla vierailtiin Polven Juustolassa, jossa nautittiin juustomaistiaiset ja juustopaistikeitto sekä
kuultiin juustolan omistajien puolelta informaatio juustolan toiminnasta.
Maaliskuussa 10.3.2018 maamiesseuran jäsenet perheineen pääsivät osallistumaan ilmaiseksi perinteiseen MTK KaakkoisSuomen nuorten tuottajien järjestämään virkistyspäivään Joutsenon Myllymäessä yhdessä maaseutunaisten kanssa.
Osallistujille oli tarjolla ilmaiset 4 tunnin lasketteluliput sekä mehua, kahvia, munkkeja ja grillimakkaraa pikkunälkään..
Huhtikuussa toteutettiin Pasi Havukaisen kirjailijavierailu illalla 18.4.2018 Taipalsaaren kunnankirjastolla.
Taipalsaaren kirjastolla oli salillinen väkeä kuulemassa, kun Pasi Havukainen esitteli esikoisromaaninsa ”Korpikoski ja
kylähullu” kirjoittamiseen ja tekemiseen liittyviä vaiheita ja kirjan sisältöä.

Toukokuussa 22.5.2018 toteutettiin ”Taimesta metsäksi – puusta koulukirjoiksi ja vihkoiksi ” metsänistutustapahtuma
Taipalsaaren koululaisille. Tapahtuma pidettiin Ampujalan kylällä /Antti ja Lempi Hakulin perikunnan maalla. Taipalsaaren
kouluista Vehkataipaleen koulusta kaikki oppilaat osallistuvat tapahtumaan. Lisäksi kirkonkylän koululta 1-2 luokat ( n. 40
oppilasta + opettajat ja ohjaajat) ja Saimaanharjun yhtenäiskoululta 5A luokka (18 oppilasta). Kaikkiaan oppilaita osallistuu
n. 120 oppilasta tähän tapahtumaan sekä heidän opettajansa. Tapahtumassa maamiesseuran, tuottajien ja maaseutunaisten
toimesta näytettiin koululaisille, miten metsän uudistaminen tapahtuu ja
miten taimet istutetaan. Koululaiset myös pääsivät jokainen istuttamaan oman
männyntaimen järjestäjien opastuksella. Oppilaille annettiin lisäksi kotiin
vietävää männyn pottitaimi sekä aiheeseen liittyviä postikortteja & tarroja. Kaikki
oppilaat osallistuivat kiitettävällä innolla ja ahkeruudella taimien istuttamiseen..
kysymyksiä tuli paljona ja niihin vastattiin järjestäjien toimesta. Tapahtuman
koululaisille toteuttivat koulujen kanssa yhteistyössä Taipalsaaren maamiesseura,
tuottajat, maaseutunaiset ja metsänhoitoyhdistys.
Toukokuussa viimeisteltiin Röytyn kotiseututalon pihapiirissä oleva vanhojen traktorityökoneiden museo
esittelykuntoon kesää varten. Museossa olevien vanhojen traktorityökoneiden esittelykyltit uusittiin sekä painettiin 4sivuinen infoesite työkonemuseota koskien.
Kesäkuun alkupuolella toteutettiin 9.6.2018 Taipalsaaren kosteikkopyöräily.
Tapahtuman järjestäjinä olivat Taipalsaaren maamiesseura ry, Taipalsaaren
maaseutunaiset ry, Taipalsaaren nuorisoseura ry ja Lappeenrannan Seudun
ympäristötoimi. Nyt jo 3. kerran toteutettava Taipalsaaren kosteikkopyöräily oli
kaikille avoin tapahtuma ja siihen olivat tervetulleita osallistumaan niin
paikalliset asukkaan kuin myös kesäänsä Taipalsaarella viettävät kesäasukkaat
sekä lähikuntien pyöräilijät. Kosteikkopyöräily reitti oli Röytty-Suoniityn
kosteikko-Vanhapellon ja Jarmo Koivusen kosteikot Haikkaanlahdella- Röytty.
Koko reitin pituus oli n. 16 km.
Sää suosi ja väki viihtyi kosteikkopyöräilyllä. Osana kosteikkopyöräilyn
ohjelmaa oli Suoniityn kosteikon ja sille rakennetun lintutorni avajaiset.
käyttöön. Paikalla pyöräilijöiden lisäksi oli kylän väkeä sekä kosteikon ja tornin
rakentajia; yhteensä n.50 osallistujaa. Puhein ja lauluin kosteikko ja lintutorni
vihittiin käyttöön ja palan painikkeeksi nautittiin pullakahvit.
Suoniityn kosteikolta suunnattiin Haikkaanlahdelle, jossa tutustuttiin
Vanhapellon kosteikkoon sekä Jarmo Koivusen jo pari vuotta valmiina olleeseen
kosteikkoon.
Haikkaanlahden rantalaitumella päästiin ihailemaan Innalanmäen tilan ylämaan
karjaa sekä nauttimaan Marko Suutarin ” rantalaiturille tuoman mobiilisaunan”
löylyistä.
Kosteikkopyöräilyyn osallistuvien kesken arvottiin pieniä palkintoja. Arpajaiset
pidettiin paluumatkalla Haikkaanlahden laiturilla pysähdyttäessä, jossa voittajat
saivat myös lunastaa saamansa arpavoiton mukaansa. Palkintoja saivat kaikki
osallistujat.
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Heinäkuu tarjosi runsaasti tapahtumia
Maaseudun perinnepäivää vietettiin 1.7.2018 Röytyssä osana Taipalsaari-päivien ohjelmaa.
Tapahtuman järjestäjätahot olivat: Taipalsaaren maamiesseura, maaseutunaiset, tuottajat, kunta sekä Jänkäsalon WPK
Aikaisempien vuosien tapaan perinnepäivässä oli myös mukana yhteistyötahot esittelemässä toimintojaan.
Tapahtuman alussa oli huomionosoitukset ”100 kosteikon Pien-Saimaa”/Pisara hankkeessa kunnostautuneille.
Pien-Saimaan alueella on saatu valmiiksi yli 100 kosteikkoa ja suurin osa näistä
on tehty Taipalsaaren alueelle. Tapahtumassa luovutettiin kunniakirjat viimeksi
kosteikkoja rakentaneille. Myös kosteikkoasiamies Antti Happosen rooli on
ollut keskeinen ja niinpä maaseutuseurojen puolesta myös kiitettiin Antti
Happosta ja luovutettiin hänelle pieni muistolahja.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pikänen kiitti toimijoita. Puheenvuoron
käyttivät myös Raija Aura ja Marjut Sassi ja kosteikkoasiamies Antti
Happonen.
Perinnepäivän elävästä musiikista ja laulusta huolehtivat paikalla olleet ”
Taipalsaaren kipparit”, Savitaipaleen Taneli ja Charlotta sekä Ulrich Sturm
saksofoneineen. Vanhan ajan periteitä esiteltiin ”vanhan ajan keittiö ja
patalappunäyttelyn”, maidon separointinäytöksen sekä hevosajoneuvo-ja
traktorityökonemuseon kokoelmien myötä. Wanhat Masinat konekerho oli
tuonut paikalle vanhoja traktoreista parikymmentä ja myös Lemin Rasvanäpit
Seppo Holopaisen ja Markku Pesarin johdolla olivat paikalla ja jauhoivat
riihitettyjä ruisjauhoja sekä myös myivät niitä kotiin viemiseksi.
Lähiruoka oli myös vahvasti esillä maaseutupäivässä. Tarjolla oli
Innalanmäen tilan ylämaan karjan lihasta valmistettua suussa sulavaa
lihasoppaa, jonka tarjoilusta vastaavat Jänkäsalon WPK:n kulinaristit yhdessä
maaseutuseurojen edustajien kanssa. Maukasta soppaa nautittiin yli 200 annosta
päivän aikana.
Myös lapsille oli omaa ohjelmaa. Jänkäsalon WPK:n tyttöjen ” kepparikisa” ja
Tervamäen tallin paikalle tuoma poni kiinnostivat lapsia kovasti. Ehkä
suurimman suosion niin lasten kuin varttuneenpienkin osalta sai Tohtori-Taikuri
Ilkka Vertanen taikuriesitys ” Tyylikästä taikuutta Jänkäsalosta”
Taipalsaaren uuden kipparin julkistaminen päivän päätteeksi oli myös päivän kohokohtia. Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Taisto Pitkänen ja vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä julkistivat ja esittelivät uuden kipparin 2-vuotiskaudelle 2018-2019.
Uusi kippari oli Raili Leino
Kesäteatterimatka Imatran kruununpuiston kesäteatteriin 18.7.2018 katsomaan ” Haluatko mökkiläiseksi”
musiikkikomediaa
Kesäteatterimatkan pääjärjestäjä oli Taipalsaaren tuottajayhdistys. Tuottajat kutsuivat myös maamiesseuran ja
maaseutunaisten jäsenet perheenjäsenineen mukaan matkalle.Osallistujille tarjottiin ilmainen kuljetus sekä väliajalla
pullakahvit. Pääsylippu oli omakustanteinen. Kesäteatterimatkalle osallistui vajaa linja-autollinen väkeä.

Pellonpiennar- ja puutarhapäivässä 25.7.2018
Pellonpiennar- ja puutarhapäivässä” kasvustojen ääressä ” vilja-nurmi- ja palkokasveihin sekä myös vierailtiin kahdessa
erittäin hyvin hoidetussa kotipuutarhassa.
Vilja-, nurmi- ja palkokasvien kasvutilanteeseen tutustuttiin Marko
Suutarin maatilalla, jossa kuultiin kasvustojen ääressä asiantuntijoiden
(Samuli Seppänen/Soilfoof Oy ja Eino Heinola/ProAgria ) kertomana
ajankohtaiset neuvot ja kommentit kesän kasvutilanteesta.
Samalla saatiin myös ajankohtaisia neuvoja tarvittavista viljelytoimista
loppukesälle kuin myös kuultiin kierrätysravinteiden käytöstä ja keinoista
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Hyvin hoidettuihin kotipuutarhoihin tutustuttiin Markon maatilaa lähellä olevissa Suoma ja Mikko Suutarin
kotipuutarhassa sekä Riitta ja Veijo Rikkosen kotipuutarhassa.
Molemmissa kotipuutarhoissa kukkaloisto ja puutarhakasvit olivat
rehevimmillään. Riitta ja Veijo Rikkosen kotipuutarhassa oli mm. yli 100 eri
kukka – ja kasvilajia nähtävillä ja perennojakin yli 50.
Tilaisuuteen osallistuville oli pellonpiennarkierroksi aluksi myös tarjolla
ilmainen kahvi- ja pullatarjoilu. Väkeä osallistui ennätysmäärä tällä kertaa
tapahtumaan- peräti 60 osallistujaa. Tilaisuus oli kaikille avoin ja ilmainen
tilaisuus. Mukavaa oli huomata, että myös ” kesätaipalsaarelaisia” osallistui
runsain joukoin tapahtumaan. Joten maalla oli mukavaa !

28.-29.7.2018 kuninkuusravit Röytyn kisakatsomassa ja Röytyn pihattopikik
Tapahtuma pidettiin ulkoilmatapahtumana Röytyn kotiseututalon pihapiirissä olevassa Röytyn pihatossa. Tapahtuma oli
kaikille avoin ja ilmainen. Tapahtumassa päästiin seuraamaan ” livenä” Rovaniemellä samaan aikaan pidettäviä
kuninkuusraveja. Röytyn kotiseututalon pihattoon oli tehty ” ulkoilmaravikatsomo”, jonka toteuttamista tukivat myös Tai
palsaaren kunta yhdessä Saimaan Kuitu Oy:n kanssa. Myös Taipalsaaren hevosystäväin seura oli mukana tapahtumassa.
Tapahtuma sai väen liikkeelle ja kahtena päivänä tapahtumaan osallistui tosi
paljon väkeä. Lauantaina kuningatarkilpailun 1. osalähtöä saapui seuraamaan
noin 100 katsojaa ja Saaga S:n saavuttama 2 sija ensimmäisessä osakilpailussa
loi kovat odotukset seuraavalle päivälle sunnuntaille. Niinpä sunnuntaina väkeä
saapuikin sitten peräti 150 katsojaa paikalla seuraamaan kuningatarkilpailun 2.
osalähtöä. Tunnelma oli ” huipussaan” , vaikkakin Saaga S ei tällä kertaa
sijoittunutkaan toisen ravipäivän osakilpailuissa. Saaga S:lle ja sen
omistajalle/valmentajalle Ilkka Pyysalolle sekä ohjastajalle Matti Nisoselle ja
muille Saaga S:n taustatahoille annettiin raikuvat aplodit.
Ilmakin suosi tapahtumaa ja niinpä myös piknik-henkeen eväät ja juomat maistuivat ravien seuraamisen ohella.
Elokuun alkupuolella 11.8.2018 toteutettiin ”Vanhojen traktoreiden historia-ajo” Lappeenrannan linnoitukseen
Kokoontumisajo toteutettiin yhteistyössä Länsi-Saimaan ja eteläisen Lappeenrannan alueen konekerhojen kanssa.
Mukana olivat Taipalsaaren Wanhat Masinat, Lemin Rasvanäpit, Lennuksen Avotraktoriklubi Savitaipaleelta, Wilkjärven
Winssikerho ja Partalan Siivapyöräkerho. Tapahtumaan saatiin mukaan 48 vanhaa traktoria kuskeineen sekä lisäksi sotaajan vanha kuorma-auto marssirivistöä johtamaan. Taipalsaarelta ” wanhoja masinisteja” osallistui tapahtumaan 11 traktorin
voimin
Linnoituksessa oli saman aikaan Lappeenrannan kaupungin järjestämä ” Vanhan kaupungin juhla” sekä valtakunnalliset
kotiseutupäivät, joten vanhojen traktoreiden kokoontumisajo juhlisti tapahtumaa sekä tarjosi tapahtumassa kävijöille
mielenkiintoisen tutustumiskohteen. Katariinan torilla tavattiin myös Linnoituksen vastavalittu uusi isäntä Sari Lehtinen.
Konemiesten puolelta esitettiin Sarille ” konemiesten onnittelut” sekä annettiin Sarille vanhojen
traktoreiden yhteiskäynnistyksen muodossa pienimuotoinen ” serenadi”
Kahvitusviikko 20 – 26.8.2018 Röytyn kotiseututalon kesäkahvilassa
Maamiesseura ja maaseutunaiset olivat ensimmäistä kertaa mukana Röytyn
kotiseututalon kesäkahvilan toimintaan. Kahvitusviikko oli Röytyn
kesäkahvilan kesän 2018 viimeinen aukioloviikko, joten väen
houkuttelemiseksi kahvittelemaan myös viimeisellä aukioloviikolla, laadittiin
päivittäin vaihtuva ohjelma koko viikolle. Näin joka päivälle oli oma teemansa,
jonka pohjalta kesäkahvilaa markkinoitiin. Yhtenä teemapäivänä mm. ”
kuntapäivä”, jolloin kahvilavieraiden tavattavissa oli niin kuntapäättäjiä kuin
kunnan henkilökuntaakin.
Kahvittelijoita kävi viikon aikana peräti 417 asiakasta, mikä oli mieluinen yllätys järjestäjille. Runsas kävijämäärä myös toi
haastetta kulloinkin vuorossa oleville talkoolaisille. Mutta kaikesta selvittiin hyvin, vaikka viikko olikin melkoinen
voimainponnistus.
Kahvitusviikon tarjoiluista ja kahvilaan tarvittavien leipomusten teosta vastasi 20 vapaaehtoista jäsentä ja talkootyötunteja
kaikkeen tähän kertyi reilut 200 tuntia.
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Syyskuun alkupuolella Taipalsaaren koululaisten ”AgrOlympic” –kisailu 8.9.2018
Taipalsaaren koulutoimi järjesti perinteisen koululaisten liikunta-ja urheilukilpailupäivän 8.9.2018. Tähän tapahtumaan oli
koulujen puolelta toivottu ”oheisohjelmaa”, jolloin mahdollisimman moni oppilas voisi osallistua urheilun ohella
tähän itselle mieleiseen oheisohjelmaan. Maaseutuseurat (maamiesseura, tuottajat ja maaseutunaiset) yhdessä tarttuivat
tähän haasteeseen ja päätti järjestää oheisohjelmana maaseutuhenkisen ” AgrOliympic-kisailun”, jonka kautta leikin ja
mielenkiintoisten kisailujen muodossa tuotiin esille maaseutua ja sen elinkeinoja.
AgrOlympic- kisailu tapahtui Saimaanharjun yhtenäiskoulun läheisyydessä
sijaitsevalla ulkoilualueella (Konstun montulla) klo 09.00 – 13.00. Kisailuun
osallistui lähes 300 oppilasta. Myös oppilaiden vanhemmat olivat seuraamassa
tapahtumaa runsain joukoin. Tapahtuma oli näin samalla ” kodin ja koulun”
yhteinen päivä. Myös median edustajat olivat paikalla ja tapahtumasta oli
laajahkot jutut niin Etelä-Saimaa lehdessä kuin myös Länsi Saimaan
Sanomissa.
Kisailussa oli tehtäväkenttä 1- 6 luokkalaisille ja oma 7- 9 luokkalaisille.
Molemmille ryhmille oli tehtäväkentällä 8 erillistä tehtäväpistettä, joilla
kisailtiin ja myös opittiin leikin ja tehtävien myötä maaseudun elämästä ja
elinkeinoista.
Oppilaat ja opettajat antoivat varsin myönteisen palautteen päivän ohjelmasta
ja järjestelysitä.
Tapahtuma toteutettiin talkooperiaatteella ja peräti 21 talkoolaista oli
järjestelyissä ja tapahtumapisteillä mukana.
Kunta arvosti myös AgrOlympic- kisailun järjestäneitä talkoolaisia ja niinpä kunnan toimesta järjestettiin talkoolaisille
erillinen kakkukahvitilaisuus ti 25.9.2018 klo 14.00 Saimaanharjun yhtenäiskoulun ruokalassa.
” Laidunkauden lopettajaiset” 21.9.2018 Haikkaanlahden vanhalla kansakoululla
Taipalsaaren Wanhat masinat konekerho järjesti vanhojen traktoreiden historia-ajoon 11.8.2018 osallistuneiden paikallisten
konekerhojen edustajille (Lemin Rasvanäpit) yhteisen illanvieton.
Illan kutsujina ja isäntinä toimivat Haikkaanlahden vanhan kansakoulun
omistajina ja Taipalsaaren Wanhat masinat konekerhon aktiiveina toimivat
Jarmo Koivunen ja Pertti Koivunen. Tapahtumassa muisteltiin kesän 2018
aikana toteutettuja konemiesten tapaamisia ja tapahtumia sekä suunniteltiin
tulevia tapahtumia ja yhteistyömuotoja niissä. Sauna ja pientä purtavaan kuului
myös ” vanhojen masinistien” iltaohjelmaan.. Illassa päästiin maistelemaan
mm. ” Jannen kiusausta”. Illan ohjelmaa vauhditti myös elävä musiikki sekä
Taipalsaaren kipparin roolissa Raili Leino. Elokuussa 2017 vastaavan
tapahtuman järjestivät ” Lemin rasvanäpit” konekerho, joten nyt toteutettu ”
laidunkauden lopettajaiset” oli osaltaan ”vastavierailu” tälle viime vuoden
tapahtumalle
Maaseutuväen kirkkopyhä 23.9.2018 Taipalsaaren kirkossa
Maaseutuväen kirkkopyhällä kunnioitettiin syksyn sadonkorjuuta. Maamiesseura, maaseutunaiset ja tuottajat
yhdessä Taipalsaaren sydänyhdistyksen kanssa auttoivat Taipalsaaren seurakuntaa maaseutuväen kirkkopyhän totutuksessa
koristelemalla sadonkorjuun mukaisesti kirkon sekä osallistumalla avustajina kirkkopyhän toteuttamiseen.
Jumalanpalveluksen jälkeen tarjottiin kirkkoväelle yhteiset kirkkokahvit seurakuntatalolla sekä kirkkokahvien yhteydessä
vietettiin Taipalsaaren Sydänyhdistys ry:n 30-vuotisjuhlaa arvokkaine ohjelmineen. Väkeä paikalla ja juhlassa oli yli 50
henkeä.
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Lokakuun alkupuolella 9-12.10.2018 opintomatka Moskovaan ” AgroSalon ja Kultainen syksy ” maatalous- ja
konenäyttelyihin
Matkalle osallistuneita oli 12 henkilöä ja matka tehtiin yöjunalla Vainikkalasta Moskovaan ja takaisin. Majoittuminen
Moskovassa oli Cosmos -hotellissa, joka oli Kultainen syksy näyttelyalueen läheisyydessä.
Näyttelymatkalla oli mahdollisuus tutustua kahteen laajaan maatalous-elintarvike-ja konenäyttelyyn saman matkan
yhteydessä. Ensi tutustuttiin 10.10.2018 Kultainen syksy (Golden Autumn)
maatalous-elintarviketalouden näyttelyyn, joka on Venäjän tunnetuin
vuosittain Venäjällä toteutettava maatalous-elintarviketuotannon
erikoisnäyttely. Nyt järjestetty näyttely oli 20- vuotisjuhlanäyttely ja sen
avaajana oli pääministeri Dmitri Medvedev 10.10.2018. Väentungos olikin sen
mukainen näyttelyn avajaispäivänä. Näyttelyssä korostui Venäjän eri alueiden
maatalous-ja elintarviketuotannon esittely sekä myös kotieläintalous on
vahvasti esillä. Näyttely sisälsi laajat sisähallit, jossa niin kotimaiset kuin
ulkomaisetkin esittelevät tuotteitaan ja laitteitaan osastoillaan.
Samanaikaisesti ” Kultainen syksy” näyttelyn ohella Moskovassa järjestettiin
myös AgroSalon maatalouskonenäyttely, jossa oli erittäin laajasti esillä
maatalouden koneet (työkoneet, traktorit, puimurit ja muut erikoiskoneet).
AgroSalon näyttelyyn tutustuttiin 11.10.2018. Näyttelyssä oli edustettuina
paitsi venäläiset konevalmistajat myös lähes kaikki länsimaiset keskeiset
konevalmistajat. AgroSalo näyttely on Venäjän tärkein maatalouskonenäyttely tänä päivänä. Se järjestetään vain joka toinen vuosi. Näyttely
järjestettiin Krokus-näyttelykeskuksessa, joka on n. 70 km etäisyydellä
Moskovan keskuksesta. AgroSalon konenäyttely oli tosi hyvä ja kiinnostava.
Ennen 11.10 paluumatkaa ja junalle lähtöä tutustuttiin illalla vielä Moskovan keskustan nähtävyyksiin. Opintomatkan
vetäjänä toimi maamiesseuran sihteeri Eero Juntunen.
Miesten ja naisten yhteinen Thai-ruokakurssi 13.10.2018
Thai-ruokakurssilla perehdyttiin Thai-ruokien valmistukseen ammattilaisten opastuksella Saimaanharjun yhtenäiskoulun
opetuskeittiössä. Kaikkiaan ruokakurssille osallistui 17 henkilöä.
Pitopalvelu Sam Phi Nongin henkilökunnan opastuksella valmistamme maistuvan thaimaalaisen ateriakokonaisuuden sekä
pääsemme myös tutustumaan thaimaalaisen ruokakulttuurin ja ruoanvalmistuksen saloihin. Kurssin opettajina toimivat
ammattitaitoisesti Jani ja Sudarat Kettunen.
Heidän johdollaan 17 hengen voimin valmistettiin ensin yhdessä
kevätkääryleitä. Sitten jakaannuttiin ryhmiin ja valmistettiin Tom Yam
kanakeittoa, porsasta hapanimeläkastikkeessa ja lohta vihreässä curryssa.
Jälkiruuaksi valmistettiin makeaa riisiä, mangoa ja kookosmaitokastiketta
Lisäksi keitettiin thaimaalaista jasmiiniriisiä.
Lopuksi sitten nautittiin tämä yhdessä laitettu Thai ruokakokonaisuus yhteisen
pöydän ääressä.
Kaikki Thai-ruokalajit alkupaloista jälkiruokaan ovat maistuvia. Ehkäpä lohisoppa vihreällä curryllä oli se kaikkein
maistuvin kokonaisuus. Kurssin hinta oli 20 euroa/henkilö sisältäen nelituntisen opastuksen, ruuanvalmistuksen ja
ruokailun. Mukavaa oli Thai-ruokaa yhdessä kokatessa ja ennen kaikkea sitä yhdessä nautittaessa.
Reinikkalan tonttumaa tapahtuma 11.12.2018
Tunnelmallinen elävillä tulilla valaistu polku johdatteli väkeä runsain joukoin
jouluperinteeksi muodostuneeseen Reinikkalan tonttumaa – joulutapahtumaan
Taipalsaaren Kilkinsaarenn kylällä. Tapahtuma järjestettiin jo 20. kerran
peräkkäin. Kilkinsaaren kylän väki sekä seurakunta ja maaseutuseurat toimivat
tapahtuman järjestäjinä. Reinikkalan tonttumassa vieraili toista sataa henkilöä.
Lapsiperheiden runsas määrä oli iloinen yllätys järjestäjille
Tapahtuma oli kaikille avoin tilaisuus. Tapahtumassa oli joulun teemaan
liittyvää ohjelmaa koko perheelle. Ohjelmassa kuultiin jouluiset järjestäjien ja
seurakunnan puolelta. Tuomo Valtonen kertoi vanhoista perinteistä sekä esitteli
teemaan liittyen erilaisia soittokelloja, joita oli ennen käytössä. Myös lapset pääsivät kokeilemaan erilaisten kellojen ääniä.
Tapahtumassa kuultiin myös lasten esittämänä jouluisia lauluja sekä Tapio Niemen jouluisia muisteluja.
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Illan kohokohta oli perinteinen Kilkkinsaaren miesten esittämänä ” Tiernapojat” joulukuvaelma. Mukava yhdessä olo,
kuulumisten vaihto sekä vapaamuotoinen seurustelu oli myös tärkeä osa tapahtuman sisältöä. Lapsille joulupukin ja muorin
vierailu tapahtuman päätteeksi oli kohokohta ja Joulupukki muoreineen saikin paljon toivomuksia lapsilta jouluun liittyen.
Jouluisia muistamisia 2018
Takkatulen lämpöä ja loistetta päiväkoti Satulaivaan lasten iloksi
Taipalsaaren maamiesseuran väki toimitti takkapuita Päiväkoti Satulaivaan. Takkapuut
toi 30.11.2018 maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko Mauri Mustosen avustamana.
Myös Päiväkoti Satulaivan lapsia osallistui " takkapuutalkoisin" Satulaivan johtajan
Marjo Jauhiaisen opastuksella ja johdolla kantamalla kukin oman takkapuun Satulaivan
varastoon.
Jatkona tälle maamiesseuran ja maaseutunaisten puolelta tuotiin jouluinen tervehdys
Satulaivan lapsille 10.2.2018 ” joulupukkipalvelun” merkeissä ja takkatulen ääressä.

Joulun tuoksua ja tunnelmaa Palvelukoti Taipaleen asukkaille ja henkilökunnalle
Taipalsaaren maamiesseuran korviin kantautui viime viikolla tietoa, että Palvelukoti Taipaleen väki
olisi jäämässä ilman perinteistä joulukuusta tänä vuonna. Tämä antoi kimmokkeen maamiesseuran
miehille mennä metsään ja hoitaa joulukuusiasia kuntoon. Vastuun kuusen hankinnasta ottivat
hoitaakseen maamiesseuran jäsenet Veikko ja Seppo Saira, joiden metsästä joulukuusi kaadettiin ja
toimitettiin 14,12,2018 Palvelukoti Taipaleeseen. Kuusta luovuttamassa olivat Palvelukoti
Taipaleessa Veikko Saira ja Seppo Koivunen.
Kuvassa sairaanhoitaja Päivi Näivä näyttää, että joulukuusi on saanut kauniit koristeensä ja tuo näin
iloa niin Palvelukoti Taipaleen asukkaille kuin henkilökunnallekin
Jäsenistölle tiedotettiin seuran toiminnasta ja tapahtumista lähettämällä vuoden aikana 3 jäsenkirjettä sekä tiedottamalla
tapahtumista sähköpostilla ja myös tekstiviestien kautta puhelimella sekä www-sivujen (www.maaseutuseurat.fi ) ja
facebook-sivujen (www.facebook.com/maaseutuseurat) kautta.
Huomionosoitukset ja muistamiset vuonna 2018


Agrologi Eino Heinolaa täyttäessään 60 vuotta Taipalsaaren maamiesseura ry:n puolesta käytiin onnittelemassa
häntä 31.1.2018 sekä huomiotiin myös pienellä summalla hänen syntymäpäivärahastoaan.



Liisa Siitosen eläkkeellejääntijuhlassa 31.1.2018 tuotiin maamiesseuran toimesta tervehdys Liisa Siitoselle sekä
luovutettiin kukat.



Maamiesseuran ja MTK Taipalsaaren toimesta luovutettiin kosteikkoasiamies Antti Happoselle luovutettiin
1.7.2018 maaseudun perinnepäivässä ” Suomi 100 -juhlapuukko” tunnustuksena hänen ansiokkaasta
toiminnastaan Pisa-projektissa kosteikkorakentamisen edistäjänä ja asiantuntijana.



Taipalsaaren Sydänyhdistys 30 vuotta – juhla 23.9.2019- huomiointi 100 euron summalla



Antti Koivuselle ja Jarkko Lehtoselle luovutettiin 100 euron stipendit maamiesseuran syyskokouksessa
22.11.2018

Maamiesseuran edustajat osallistuivat pitkäaikaisen kunniajäsenensä mv. Antti Kilpiän siunaustilaisuuteen
17.2.2018 Taipalsaarella sekä laskivat maamiesseuran kukkaseppeleen hänen arkulleen siunaustilaisuudessa.
Projektit:
Röytyn pihaton kevytkatoksen rakentamisprojekti yhteistyössä Taipalsaaren kotiseutuyhdistyksen kanssa
Projekti käynnistettiin suunnittelun osalla kesällä 2018 ja syksyn 2018 lopulla saatiin rakennuslupa ja hyväksyntä kunnan
puolelta hankkeen eteenpäin viennille. Rahoituksen osalla jätettiin avustushakemukset Rikkosen Säätiölle ja EkspSäätiölle
loppuvuodesta..
Taloudellisesti vuoden 2018 toiminta oli tasapainossa.
Vuoden 2018 kulut olivat 9.276,70 euroa ja tuotot 10.835,03 euroa. Vuoden 2018 ylijäämä oli 1.558,33 euroa.
Ylijäämä on siirretty taseeseen kohtaan ed. vuosien ylijäämä. Taseen loppusumma oli 33.887,93 euroa
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