Taipalsaaren Maamiesseura ry
JÄSENKIRJE 3 -2019
Hyvät maamiesseuramme jäsenet
Vuosi 2019 kääntyy kohta lopuilleen ja joulun aika lähestyy. Jo tässä vaiheessa parhaat kiitoksen Teille kaikille
kuluneesta vuodesta. Olette osallistuneet tapahtumiimme tosi aktiivisesti ja se on ollut meille tapahtumien
järjestäjille paras palaute. Kiitos myös hyville yhteistyötahoillemme, joiden kanssa monet tapahtumistamme on
järjestetty yhteistyössä. Unohtaa ei sovi myöskään niitä kymmeniä talkoolaisia, jotka ovat olleet se kantava voima
tapahtumiemme toteutusten takana. Esimerkkinä vaikkapa Röytyn pihaton katoksen teko alkukesästä, johon
osallistui lähes 40 eri talkoohenkilöä ja talkootunteja kertyi lähes 2000 tuntia. Talkoisiin osallistuneet, jos ketkä ovat
ison kiitoksen ansainneet!
Näin loppuvuodesta meillä on vielä kolme mielenkiintoista tapahtumaa tarjolla jäsenistöllemme.
Näistä ensimmäisenä on torstai-iltana 21.11.2019 Taipalsaaren kunnantalolla

pidettävä sääntömääräinen syyskokous klo 20.15 alkaen sekä ennen kokousta
pidettävä mielenkiintoinen esitelmä klo 19.30 alkaen
Esitelmän pitää aluepäällikkö Tuomas Kähö Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalasta
aiheenaan ” ”Hyvin hoidetut ja kasvavat metsät Taipalsaaren merkittävä hiilinielu nyt ja
tulevaisuudessa”
Esitelmä on kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus ja niinpä väkeä toivotaan
tulevan runsaasti kuulemaan esitelmää nyt ajankohtaisesta aiheesta.

Ennen esitelmää on tarjolla kaikille ilmainen ohrapuurotarjoilu klo
19.15 alkaen ja esitelmä alkaa puurotarjoilun jälkeen
Metsäteemaan teemaan liittyen kerromme myös Taipalsaaren

maaseutuseurojen ja Taipalsaaren koulujen tulevasta ensi vuoden
projektista, jonka nimi on ” Taipalsaaren koululaisten oma hiilinielu”.
Teemaan liittyen kunta osoittaa koulujen käyttöön alueen, jolle Taipalsaaren
koulujen kaikki oppilaat pääsevät istuttamaan ensi toukokuussa
maaseutuseurojen ohjauksessa omat puuntaimet. Tavoitteena on, että myös
jatkossa tulevina vuosina aina aloittavat 1 luokkalaiset istuttavat ko. palstalle omat puuntaimet. Näin koulut ja
koululaiset pääsevät seuraamaan ” oman Taipalsaaren koululaisten metsän hiilinielua” sekä havainnoimaan
oman ” Taipalsaaren koululaisten metsän” kasvua ja hoitoa.
Taipalsaaren maamiesseuran 120 - vuotishistoriikin teossa aineistokeruu
menossa. Tavoitteena on historiikin julkistamien seuran 120 -vuotisjuhlassa
27.9.2020 Historiikin kirjoittajana toimii metsänhoitaja, tietokirjailija Pentti
Pylkkö. Hän on myös syykokouksessa paikan päällä ja toivoo vinkkejä tulevan
historiikin sisältöön liittyen sekä vihjeitä historiikkiin hankittavien vanhojen
valokuvien osalla. Pentti Pylkön harras toivomus on, että nyt koko kunnan
alueelta väki saataisiin muistelemaan menneitä tapahtumia maamiesseuraan toimintaan liittyen sekä kaivamaan
vanhoja valokuva-arkistoja kiinnostavien valokuvien saamiseksi tulevaan historiikkiin.

Toivotamme jäsenillemme hyvää loppuvuotta ja rauhaisaa Joulun Aikaa !
Taipalsaaren maamiesseuran johtokunta
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Maaseutuseurojen yhteinen pikkujoulutapahtuma ruoan ja viihteen muodossa
Väinölässä lauantaina 30.11.2019 klo 18.00-21.00

Maaseutuseurat yhdessä (maamiesseura, maaseutunaiset ja tuottajat) tarjoavat tapahtuman jäsenilleen ilmaiseksi.
Illan pääosassa on kokonainen palvattu sika, joka nautitaan illan aikana mukavassa
seurassa ja mukavan ohjelman maustamana. Palvisian lisukkeina tarjolla perunat,
salaatit, leivät ja levitteet. Omat viinit ja juomat mukaan.
Illan ”sikaruokailun” järjestelyistä ja tarjoilusta vastaa tilaisuudessa
ammattitaidolla Pala ja Painike Oy Sami Rounelan johdolla.
Musiikista vastaa Duo Liwe.
Ilmoittautumiset maanantaihin 25.11.2019 mennessä. Ilmoittautumisia vastaanottavat:
 Maamiesseuran puh.johtaja Asko Saikko, puh. 040 – 507 5842, sähköposti: a-m@rantatupa.net
 Maaseutunaisten sihteeri Heli Sahlman, puh. 0400 – 257 897, sähköposti:heli.tiainen@gmail.com
 Tuottajien sihteeri Sari Kantonen, puh. 050 – 305 8382, sähköposti: sari.kantonen1@gmail.com

Tervetuloa koko perheen yhteiseen Reinikkalan Tonttumaa-joulutapahtumaan
TIISTAINA 10.12.2019 klo 17.00-19.00
Tapahtuman pitopaikka on Reinikkalan kylällä. Ajo-ohje: Savilahden tieltä käännytään Hovinmäen tielle, jota ajetaan
noin 1,5 km. Reinikkalan Tonttumaa on Reinikkalan ja Kilkinsaaren tien risteyksen tuntumassa. Tonttumaan elävät
tulet ohjaavat tulijat tapahtumapaikalle. Tapahtuma on avoin kaikille.

Tapahtumamme ovat myös tuoreeltaan nähtävissä www-sivuiltamme (www.maaseutuseurat.fi ) sekä
facebook kautta (www.facebook.com/maaseutuseurat )
Www-sivuiltamme ja fb:sta löytää aina tuoreimmat asiat toimintaamme koskien Kannattaa käydä
“klikaamassa” Facebook- sivuillamme osoitteessa www.facebook.com/maaseutuseurat .
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