
 

 

Tammikuinen Tervehdys! 

 

Vuosi 2020 alkoikin melko erilaisena kuin olemme tottuneet vuoden aloittamaan. Maa oli lumeton, ruoho 

vihreänä ja päivät pimeitä ja harmaita. Tämän talven alku tulee olemaan mielessä kauan.  

Mennyt vuosi oli taas täynnä toimintaa; oli liikuntaa sisällä ja ulkona, ostosreissuja, kädentaitoja ja 

teatteria. Toimintaa oli myös maamiesseuran ja tuottajien kanssa. Rakennettiin Röytyn pihaton katosta, 

muonitettiin talkooväkeä, leivottiin sämpyläsäpinöissä, vierailtiin Kotkaniemessä ja vietettiin iltamia ja 

käytiin teatterissa, muutamia mainitakseni. Toivottavasti löytyi jokaiselle jotakin. 

Vuoden 2020 toimintaan kyselimme jäseniltä toiveita ja sen pitkän listan perusteella olemme nyt tehneet 

suunnitelman, ja toivottavasti sieltä löytyy tapahtumia, jotka kiinnostavat jokaista. Lista oli pitkä ja siitä 

ammennamme varmasti tapahtumia myös sitten tulevalle seuraavalle vuodelle. 

Lumikelejä ja sitä kunnon talven odotellessamme aloitimme toiminnan ohjatulla kuntosaliharjoittelulla 

kirkonkylän kuntosalilla. Talven edetessä meitä hemmotellaan viinitastingin parissa. Tuottajien ja 

maamiesseuran kanssa vietetään perinteistä ulkoilupäivää Haikkaanlahdella. Käydään Lemillä teatterissa ja 

kesän aloitus vietetään Impinpäivän merkeissä Saimaan rannalla kauniissa Sarviniemessä. Ja lista jatkuu… 

Toimintasuunnitelmassa on monenlaista toimintaa, ja kuten ennenkin, se elää ajan myötä. Edelleen jos 

Sinulla on jokin idea, mitä tehdä, minne mennä, kerro se ihmeessä meille!  

Taipalsaaren Maaseutunaisten hallituksessa jatkavat tänä vuonna Heli Sahlman (siht.), Aija Hongisto, Ritva 

Rantala, Airi Kauppinen ja Johanna Kahra, sekä puheenjohtajana allekirjoittanut. Varajäseninä Miira Eero-

Hovi ja Kirsti Paronen.  Hallituksen uusina jäseninä aloittavat Tuula Kairulahti (varsinainen jäs.)  ja Ritva 

Rikkonen (vara). Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi ja samalla kiitämme Raili Ropposta ja Marja-

Liisa Juntusta suuresta panoksesta yhdistyksemme toiminnassa. 

Tiedotuksemme tapahtuu edelleen jäsenkirjein, sähköpostein, sekä tekstiviestein. Meidät löytää myös 

facebookista sekä maaseutuseurojen yhteiseltä nettisivustolta http://www.maaseutuseurat.fi 

Meidät tavoittaa myös sähköpostiosoitteesta tsmaaseutunaiset@gmail.com Toivon, että otat rohkeasti 

yhteyttä. 

Jäsenmaksu pysyy edelleen samana 15€/ hlö, johon sisältyy 5€ jäsenmaksu Pro Agrialle. 

Upea 100 hengen astiasto on vuokrattavissa Heliltä ja kasvikuivurit löytyvät Peltoista (Maija Saikko) ja 

Rehulasta (Teija Arponen). 

 

Omasta ja hallituksen puolesta toivon Sinulle iloa ja valoa alkaneeseen vuoteen 2020! 

Toivottavasti näemme tulevissa tapahtumissa! 

 

Teija Arponen 

Taipalsaaren Maaseutunaisten pj. 
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