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Taipalsaaren Maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 2 -2019 

 

Hyvät maamiesseuran jäsenemme 
Keskikesän juhla – juhannus on jo ”ovella” ja suvi kauneimmillaan 
Siispä toivotamme Teille kaikille mitä parhainta juhannusta ja mukavaa yhdessä oloa niin 
läheisten kanssa kuin myös monien juhannustapahtumien muodossa. 
 

Taipalsaaren maamiesseuralla on ollut alkuvuodesta paljon tapahtumia ja olemme kiitollisia, 
että tapahtumiin on osallistunut runsaasti väkeä.  Toiminnassamme olemme pyrkineet siihen, 
että voimme tarjota tapahtumia niin lapsille, nuorille perheille kuin myös varttuneimmillekin 
jäsenillemme.   
Myös Taipalsaaren koulujen kanssa teemme joka vuosi yhteisiä tapahtumia- niin tänäkin 
vuonna ” koululaisten oman ruismaan” merkeissä.   
 
Vuoden merkittävin ponnistuksemme on Röytyn  pihaton katoksen rakentaminen talkoilla.   
Katos tulee olemaan Röytyn muuhun rakennuskantaan liittyen yhteensopiva ja myös Etelä-Karjalan museon hyväksymä. 
Tämän projektin toteutamme yhdessä Taipalsaaren kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kevään aikana hankittiin tarvittavat 
kelopuumateriaali sekä haapapuiset kattolautatarpeet. Varsinainen rakennusurakka aloitettiin toukokuun 20 päivä ja sen 
jälkeen onkin talkoita pidetty tiiviiseen tahtiin. Tähän mennessä on jo talkootyötunteja kertynyt yli 1000 tuntia lähes 30 
talkoolaisen voimin.  

Röytyn pihaton katoksen teko saikin todellisen ” talkooliikkeen” Taipalsaarella, kun peräti yli 50 henkeä ilmoittautui 
haluavansa olla mukana tekemässä tätä yhteistä urakkaa.  Näin juhannusviikolla ollaan siinä vaiheessa, että Röytyn pihaton 
katoksen runkorakenteet on saatu valmiiksi ja nyt päästään jo kiinnittämään ruoteita katolle. Juhannuksen jälkeen on 
vuorossa itse katon tekeminen perinteisellä tyylillä leveistä haapalaudoista. Valmista tulee heinäkuun loppuun mennessä ja 
jo Taipalsaari-päivien yhteydessä on mahdollisuus nähdä, miltä tämä taipalsaarelaisten uusi ” kesäkeidas” alkaa 
näyttämään. Röytyn pihatto kun on tarkoitettu kaikille taipalsaarelaisille yhteiseksi paikaksi kokoontua erilaisten 
tapahtumien merkeissä ja nyt myös ” sääriski” huomioiden. 

 
Kesän päätapahtumiamme on osana Taipalsaari-päivien ohjelmaa 
toteutettava ” Maaseudun perinnepäivä” Röytyssä sunnuntaina 
30.6.2019 klo 11.00 – 15.00.   
LÄPIMÄSTI TERVETULOA TÄHÄN PERINTEISEEN TAPAHTUMAAN, JOSSA 
VOIT KOKEA VANHAN AJAN TUNNELMAA SEKÄ TUTUSTUA MYÖS TÄMÄN 
PÄIVÄN ELINVOIMAISEEN MAASEUDUN ELÄMÄÄN ERI TOIMIJOINEEN.  
Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma.  Ohessa on liitteenä 
tarkempi ohjelma ” maaseudun perinnepäivän ohjelmasta” 
 

Paljon tapahtumia on vielä tulossa loppukesälle ja syksylle. 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 juhannusta ja kesän jatkoa toivottaen!  

 

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiimme  

Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta

http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat
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Tervetuloa kesän ja syksyn tapahtumiimme  
Heinäkuu 8.7.2019  ”Pellonpiennar” -neuvontatilaisuus  Marko Suutarin maatilalla (Vitsaintie 60, 54920 Taipalsaari) .  

Teemana ajankohtainen ” hiilineutraali viljely”. Mukana ajankohtaisesta teemasta kertomassa alan 
asiantuntijat.  

Heinäkuu Tervetuloa tuottajien kesäteatterimatkalle Valkealan kesäteatteriin ke 
24.7.2019 katsomaan  Virve Mattilan käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä 
”Muistojen bulevardi – säkeistöjä Laila Kinnusen elämästä”. Myös 
Taipalsaaren maamiesseuran jäsenet ovat tervetulleet mukaan. Näytelmä 
alkaa klo 19.00. Kuten viime kesänäkin, myös tänä kesänä osallistujille 
tarjotaan ilmainen kuljetus sekä väliajalla kahvit & mehu. Pääsylippu oli 
omakustanteinen.  Bussi lähteen Taipalsaaren kirkonkylältä. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset Sari Kantoselle, puh. 050 -305 8382 tai sähköpostilla: sari.kantonen1@gmail.com 

 

Elokuu 2.-4.8.2018 ” Kuninkuusravit 2019 Röytyn pihattokatsomossa” / Röytyn pihattopiknik yhdessä 

kotiseutuyhdistyksen kanssa. Röytyn pihattoon järjestetään ” live-yhteys” Lahden 
kuninkuusraveihin.  Näin päästään jännittämään kuninkuusraveja omassa 
kisakatsomossa Röytyn upouudessa pihatossa. Tapahtumassa näytetään myös Saaga 
S elokuva ja kuullaan ehkä myös sen tekijän Kai Kuntolan kertomus elokuvan teosta.  
Taipalsaaren hevosystäväin seura on myös mukana tapahtumassa. 

 
Elokuu Vanhojen traktoreiden kokoontumisajo Lappeenrannan linnoitukseen 10.8.2019.  

Tällä kertaa tapahtuma ajoitetaan ” Vanhan kaupungin juhlan” yhteyteen, joka 
pidetään samana viikonloppuna Lappeenrannan linnoituksessa. Lappeenranta juhlii 
tänä vuonna 370 -vuotispäiviään, joten tämä tuo lisämausteen yhteiseen 
tapahtumaamme ja myös tarjoaa nähtävää ja koettavaa ehkä aikaisempaa 
enemmän Lappeenrannan linnoituksessa.  

 

Syyskuu Valtakunnallinen ”ruisleipä” näyttely on Taipalsaarella kunnantalolla ja Taipalsaaren kouluilla syyskuun 
aikana. Lisäksi järjestetään Taipalsaaren koululaisten ” ruisleipäsämpyläsäpinät” .  Teema on jatkoa 

yhteistyölle Taipalsaaren koulujen kanssa. Keväällä tutustuttiin ” koululaisen omaan ruismaahan” ja nyt syksyllä 
” koululaisten oman ruismaan sadosta leivotaan johdetusti kullakin Taipalsaaren koululla koululaisten toimesta 
ruisleipäsämpylät. Näin koululaiset pääsevät henkilökohtaisesti tutustumaan ” taipalsaarelaisen ruisleivän 
tiehen” . 

Syyskuu Maaseutuväen sadonkorjuukirkkopyhä su 22.9.2019 Taipalsaaren kirkossa. Maaseutuväen sadonkorjuu-
kirkkopyhällä kunnioitetaan 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 Jumalanpalveluksen 
toteuttamiseen. Kirkonmenojen jälkeen tarjotaan yhteiset kirkkokahvit seurakuntatalolla. 

 
Lokakuu Miesten ruokakurssi  la 26.10.2019  

Ruokakurssin teemana  ” kotimainen lähiruoka kunniaan” . Ruokakurssilla kurssilaiset valmistavat maukkaan 
useampia ruokalajeja sisältävän ”illallisen”, joka sitten kurssin päätteeksi nautitaan yhdessä kurssilaisten 
juhlaillalliselle kutsumiensa seuralaisten kesken. . Kurssille otetaan maksimissaan 20-25 osallistujaa 

Marraskuu Sääntömääräinen syyskokous torstaina 21.11.2019 klo 19.15 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla 
Kokouksen alussa kaikille avoin mielenkiintoinen kokousesitelmä sekä ilmainen kokousruokailu.  

Marraskuu Maaseutuseurojen yhteinen joulutapahtuma ruoan ja viihteen kera Väinölässä 30.11.2019  klo 18.00-
21.00. Tapahtuma järjestetään yhteisenä Taipalsaaren maamiesseuran, 
maaseutunaisten ja tuottajien tilaisuutena. Maaseutuseurat tarjoavat 
tilaisuuteen osallistuville jäsenilleen ilmaiseksi maukkaan aterian. joka 
tulee olemaan KOKONAINEN PALVIPOSSU lisukkeineen.  

Joulukuu  Reinikkalan tonttumaa- joulutapahtuma ti 10.12.2018 klo 18.00 – 20.00 
 

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiimme  

Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta  


