Taipalsaaren Maamiesseura ry
JÄSENKIRJE 4 -2019
Ilmassa leijuu juhlava aika.
Nurkissa raikaa laulujen taika.
Pöydät täytetään maittavin herkuin,
kaikkia muistetaan jouluisin terkuin.
Iloa, lämpöä, tuikkujen tunnelmaa,
tätä kaikkea joulu aikaan saa.
Näin runoillen toivotamme kaikille jäsenillemme ja perhekunnille mitä
parhainta ja rauhallista Joulua 2019.
Jouluna perheet kokoontuvat yhteen joulun viettoon; kukin omien perinteiden mukaisesti. Monelle perinteenä on
myös viedä kynttilät haudoille ja näin muistaa pois nukkuneita läheisiämme.
Adventtiaikaan kuuluvat myös joululaulut, joiden pariin kokoonnutaan joulun alusviikoilla niin kirkoissa kuin mitä
moninaisemmissa muissakin paikoissa.
Vielä jouluaattonakin on lukuisia tilaisuuksia, missä voi laulaa joululauluja sekä rauhoittua joulun tunnelmaan sekä
joulun tuomaan keskeiseen sanomaan. Näin myös
Taipalsaarellakin mm. jouluaattona klo 14.00 alkaen, jolloin Taipalsaaren kirkossa
pidetään ”Joulunaaton kirkko ” .
Tervetuloa tähän yhteiseen tapahtumaan. Erityisesti senkin takia, että tilaisuudessa
kuullaan Taipalsaaren maamiesseuran jäsenemme Ilkka Hämäläisen ja hänen
puolisonsa Niina Aholan muodostaman musiikkiryhmän esittämänä jouluisia
kauniita sävelmiä.
Ensi vuosi on Taipalsaaren maamiesseuran toiminnassa juhlavuosi. Seuramme täyttää 120 vuotta ensi vuonna.
Nyt kannatta laittaa jo seuraava päivämäärä varaukseen ensi vuoden 2020 kalenteriin .

Nimittäin sunnuntaina 27.9.2020
Tuolloin vietämme Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 vuotisjuhlaa Taipalsaarella
Juhlavuoteen liittyen olemme myös käynnistäneet Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotishistoriakirjan tekemisen.
Historiateoksen kirjoittaja toimii metsänhoitaja, tietokirjailija Pentti Pylkkö ja hänen apunaan aineiston kokoamisessa
on historiatoimikunta, johon kuuluvat Asko Saikko, Eero Juntunen, Markku Muhonen, Eeva Heikka, Kristiina
Korjonen-Kuusipuro ja Marja-Liisa Juntunen. Historiakirjaan sisältyy myös Taipalsaaren maaseutunaisten historia
vuodesta 1972 alkaen.
Parhaillaan on historiakirjan aineiston keruu menossa. Toivomme, että jäsenistön
kautta löytäisimme mielenkiintoisia kuvia seurojen toimintaan liittyen sekä tarinoita
niihin kytkettynä. Aineistoja, tarinoita ja kuvia voi lähettää mm. historiatoimikunnan
puheenjohtaja Eero Juntuselle (puh. 0400-372857, sähköposti:
eero.juntunen@pp1.inet.fi ). Tavoitteemme on tehdä n. 250 sivuinen historiakirja,
jossa kuvia toivottaisiin olevan varsin runsaasti (n.70- 80 kuvaa selityksin).
Ohessa on liitteenä historiakirjan tekemiseen liittyen erillinen kuvaus sen
valmistelusta ja tulevasta sisällöstä.
Tulkaa mukaan tähän yhteiseen ponnistukseen!

Näillä ajatuksilla Joulun viettoon ja kohti tulevaa Uutta Vuotta 2020
Asko Saikko
Taipalsaaren maamiesseura ry:n puheenjohtaja
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Ohessa on jo ennakkoon ”maistiaisia” tulevan alkuvuoden 2020 tapahtumistamme.
Kannattaa tutustua ja laittaa mielenkiintoisimmat tapahtumat jo ensi vuoden 2020 kalenteriin ylös.
Toiminnassamme korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen; niin jäsenten kanssa kuin myös muiden alueella
toimivien yhdistysten kanssa. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikkia alueellamme asuvat asukaat ja myös kauempana
olevat. Kuin myös ” kesätaipalsaarelaiset”

Tammi-syyskuun 2020 aikana toteutettavia
Tammikuu

Jäsenille lähetetään tammi-helmikuun vaihteessa vuoden ensimmäinen jäsenkirje postitse, jossa kerrotaan
tarkemmin vuoden 2020 tapahtumista sekä ohjeet jäsenmaksun hoitamiseen..

Tammikuu

Taipalsaaren maamiesseura ry:n historiakirjan aineiston keruu (arkistot, valokuvat, tarinat ja haastattelut )

Helmikuu

Laskiaissunnuntaina 23.2.2020 klo 11.00 -15.00 koko perheen ja Taipalsaaren koululaisten yhteinen
laskiaistapahtuma Haikkaanlahdella. Tapahtuman vetonaulana mahtava laskiaismäki, poni-ja
rekiajelua, kisailuja, arpajaiset, suussasulavaa maisteltavaa buffetista.

Maaliskuu

Lauantaina 7.3.2020 klo 10.00 -14.00 koko perheen ulkoilu- ja laskettelutapahtuma Joutsenon Myllymäessä.
Ilmaiset lasketteluliput ja kahvi- makkaratarjoilu. Yhteistyötahona MTK Kaakkois-Suomen nuoret tuottajat

Maaliskuu

Tiistaina 10.3.2020 illalla on sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksen yhteydessä on sen alussa
mielenkiintoinen kaikille avoin kokousesitelmä.

Huhtikuu

Teatteri- ja virkistysmatka Tampereelle la-su 18- 19.4.2020 yhdessä MTK Taipalsaaren ja maaseutunaisten
kanssa. Pääkohteena on teatterivierailu Tampereen työväenteatteriin katsomaan ” Notre Damen kellonsoittaja”
musikaalia. Maamiesseuramme jäsen ja Suomen Kansallisoopperan eläkkeellä oleva solisti Ilkka Hämäläinen
esiintyy musikaalin yhdessä keskeisessä roolissa. Matkalla myös muita mielenkiitoisia tutustumiskohteita.

Toukokuu

Huhti- toukokuun vaihteessa toteutetaan Taipalsaaren koulujen ja maaseutuseurojen yhteinen metsäprojekti,
jonka puitteissa Taipalsaaren koulujen kaikki oppilaat pääsevät istuttamaan maaseutuseurojen ohjauksessa
omat puuntaimet kunnan osoittamalle metsäpalstalle. Tämä yhteistyöteema kantaa nimeä ” Taipalsaaren
koululaisten yhteinen hiilinielu” nimeä. Jatkossa myös tulevat koulunsa aloittavat ensiluokkalaiset pääsevät
istuttamaan omat taimet tähän koululaisille varattuun nimikkometsään.
Röytyn kotiseututalon pihaton kevytkatoksen tervaus talkootyönä yhdessä kotiseutuyhdistyksen kanssa.

Toukokuu
Kesäkuu

Impin päivänä 11.6.2020 liikuntatapahtuma Sarviniemessä yhteistyössä maaseutunaisten kanssa. Pyöräillen ja
luonnossa liikkuen liikuntaa ja hyvinvointia teemalla.

Kesäkuu

Sunnuntaina 28.6.2020 ”maaseudun perinnepäivä” Röytyn kotiseututalolla klo 11.00- 15.00. Osana
Taipalsaari-päivien 26. -28.6.2020 ohjelmaa. Esittelyssä on vanhat koneet, työtavat sekä muita mielenkiintoisia
työnäytöksiä. Uutena ohjelmanumerona on mm. tervanpolttonäytös. Perinnepäivässä julkistetaan myös
Taipalsaaren uusi kippari vuosimallia 2020 -2021

Heinäkuu

Heinäkuun puolivälissä tuottajien kesäteatterimatka. Myös maamiesseuran jäsenet on kutsuttu mukaan.
Tarkempi aika täsmentyy vuoden 2020 alkupuolella. Bussikuljetus ja väliaikakahvit ilmaiseksi.

Heinäkuu

Heinäkuun aikana ”pellonpiennar” -neuvontatilaisuus teemalla ” kosteikkojen hyvät hoitotoimet ”.
Tapahtumassa esillä, miten kosteikkojen keräämä humus poistetaan ja miten kosteikot ylläpidetään vesistöjä
suojaavina ja toimivina kunnossa.
La 1.8.2020 ” Kuninkuusravit 2020 Röytyn pihattokatsomossa” / Röytyn pihattopiknik yhdessä
kotiseutuyhdistyksen kanssa. Tapahtumassa mukavan piknik tunnelman myötä pihattoteatterissa voidaan
seurata livenä suorana lähetyksenä Seinäjoella pidettäviä kuninkuusraveja.

Elokuu

Syyskuu

Sunnuntaina 27.9.2020 Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 –vuotisjuhla. Samalla julkistetaan Taipalsaaren
maamiesseuran 120 vuotta historiakirja.

Tapahtumamme ovat myös tuoreeltaan nähtävissä www-sivuiltamme (www.maaseutuseurat.fi ) sekä
facebook kautta (www.facebook.com/maaseutuseurat ) Kannattaa käydä “klikaamassa” Facebooksivuillamme osoitteessa www.facebook.com/maaseutuseurat
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