Taipalsaaren Maamiesseura ry
JÄSENKIRJE 1-2020
Arvoisat maamiesseuran jäsenemme
Juhlavuosi on alkanut. Tänä vuonna Taipalsaaren maamiesseura täyttää 120 vuotta.
Taipalsaaren maamiesseura perustettiin tammikuun 29 päivänä vuonna 1900 kuntahuoneelle kutsutussa isäntien kokouksessa.
Tässä kokouksessa kokouksen valittu puheenjohtaja, maanviljelijä Heikki A. Nokala 120 vuotta sitten esitti paikalle saapuneelle
kokousväelle kysymyksen: ” Perustetaanko maamiesseura Taipalsaaren kuntaamme?” Puheenjohtajan kysymykseen vastattiin
myöntävästi: ”Perustetaan”. Ja näin lausuttiin syntysanat Taipalsaaren maamiesseuran toiminnalle 120 vuotta sitten.
Vuosien varrella maamiesseuran toiminnassa on pyritty aina huomioimaan kullekin ajanjaksolla tyypilliset piirteet sekä
jäsenistön kulloisetkin tarpeet. Tämä on mahdollistanut sen, että seuran toiminta on koettu tarpeelliseksi jäsenistön
keskuudessa 120 vuoden ajan. Tämän päivän toiminnassamme korostuu yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden edistäminen.
Siksi toteutammekin myös alkaneen vuoden monia tapahtumia yhdessä maaseutunaisten, tuottajien, kotiseutuyhdistyksen,
kyläyhdistysten ja muiden tahojen kanssa. Yhdessä olemme enemmän.
Alkanut juhlavuosi sisältää paljon erilaisia tapahtumia jäsenistöllemme. Osa niistä on jo aiemmin hyväksi todettuja tapahtumia,
joissa väki on viihtynyt ja osa uusia tapahtumia, joiden kautta entistä monipuolisemmin voimme tarjota mukavaa yhdessäoloa
jäsenillemme. Juhlavuoden kohokohtamme on 27.9.2020, jolloin vietämme Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 - vuotisjuhlaa
Väinölässä. Kannattaa laittaa päivämäärä jo muistiin kalenteriin.
Jäsenmäärämme on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina. Mm. viime vuonna jäsenmäärämme kasvoi 28 uudella jäsenellä.
Vuoden 2020 alkaessa jäsenmäärämme on 272 jäsentä.
Taipalsaaren maamiesseura ry:n jäsenmaksu vuodelle 2020 on 15 € / jäsen. Tämän jäsenkirjeen mukana saatte tämän vuoden
jäsenmaksulaskunne. Toivomme, että maksaisitte jäsenmaksunne helmikuun 15. 2.2020 mennessä. Jäsenmaksujen avulla
voimme toteuttaa tapahtumia jäsenistöllemme

Alkuvuoden merkittävin tapatumamme on laskiaissunnuntaina 23.2.2020 klo 11.00 -16.00 toteuttamamme ” koko
perheen laskiaisrieha” Haikkaanlahden metsästysmajalla (Vitsaintie 49, Taipalsaari).
Ohjelmassa on mäenlaskua mahtavan pitkässä ja turvallisessa laskiaismäessä, hevosajelua,
pikkuponitalutusta, koiravaljakko lapsille, leikkimielisiä kisailuja sekä arpajaiset palkintoineen.
Buffetista tarjolla makkaraa, hernekeittoa, kahvia, teetä ja mehua sekä pullaa.
Laskiaistapahtumamme on myös yhteinen kaikille Taipalsaaren koululaisille. Tapahtuma on
kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus. Viime vuonna tapahtumassa vieraili 600 henkeä.l

Huhtikuussa toteutamme teatteri- ja virkistysmatkan Tampereelle la-su 1819.4.2020 yhdessä MTK Taipalsaaren ja maaseutunaisten kanssa. Pääkohteena meillä on
teatterivierailu Tampereen Teatteriin katsomaan ” Notre Damen kellonsoittaja” musikaalia.
Matkalla myös muita mielenkiitoisia tutustumiskohteita. Matkan hinta tulee olemaan luokkaa
150-160 €/hlö sisältäen teatteriliput ja majoituksen 2 hlö huoneessa. Bussikuljetuksen
tarjoamme ilmaiseksi. Ruokailut ja kahvit omakustanteisia. Ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä: Asko Saikkolle, puh. 0405075842; Heli Sahlmanille puh. 0400-257897 ; Markku Hulkkoselle puh.0400-911598 ja Sari Kantoselle, puh. 050-3058382 .

”Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotta historiakirjan teko on käynnissä. Kirja tulee
sisältämään Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotisen historian sekä maaseutunaisten lähes
50 vuotisen historian. Kirjoittajana on metsänhoitaja, tietokirjailija Pentti Pylkkö. Parhaillaan
kerätään aineistoa vuosien varrelta. Seurojen toiminnasta ja tapahtumista kertovat vanhat
valokuvat tulevat olemaan historiateoksessa keskeisellä sijalla. SIKSI TOIVOMMEKIN NÄITÄ
VALOKUVIA JÄSENILTÄMME KÄYTTÖÖMME HISTORIAKIRJAA VARTEEN. Jotta kuvien saaminen
käyttöön olisi helppoa, pidämme Röytyn kotiseututalolla 4. ja 5. 2. 2020 klo 14.00-18.00
VANHOJEN VALOKUVIEN TALLENNUSPÄIVÄT. Tervetuloa kuvien kera paikalle, jolloin voimme
tallentaa vanhat kuvasi ja samalla saada tietoa, mistä ja milloin kuvat on otettu ja ketä
mahdollisesti on kuvissa. Valokuvia ei tarvitse jättää historian tekijöille vaan saat ne heti
tallennuksen jälkeen mukaasi. Kahvitarjoilu paikalle saapuville ! Lisätietoja antaa Eero Juntunen,
puh. 0400-372857, eero.juntunen@pp1.inet.fi

Alkaneen vuoden toimintaamme voit tutustua tämän jäsenkirjeen toisella sivulla. Kannattaa siis säilyttää tämä jäsenkirje
sekä laittaa jo näin alkuvuodesta kalenteriin mielenkiintoisimpien tapahtumien ajankohdat.
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Alla tietoa jo ennakkoon juhlavuotemme tapahtumista tammi-syyskuun osalta
Kannattaa tutustua ja laittaa mielenkiintoisimmat tapahtumat kalenteriin
ylös.
Ajankohtaiset asiat ovat tuoreeltaan nähtävissä myös www-sivuiltamme ja
facebook:ista. Käy tutustumassa www.maaseutuseurat.fi sivuihimme sekä myös
facebook-sivuillamme www.facebook.com/maaseutuseurat.
Tammi-helmi Jäsenille lähetetään vuoden ensimmäinen jäsenkirje postitse, jossa kerrotaan tarkemmin
kuun vaihde vuoden 2020 tapahtumista sekä annetaan ohjeet jäsenmaksun hoitamiseen.
Helmikuu

Maaliskuu

Laskiaissunnuntaina 23.2.2020 klo 11.00 -16.00 koko perheen ja Taipalsaaren koululaisten yhteinen
laskiaistapahtuma Haikkaanlahdella. Tapahtuman vetonaulana mahtava laskiaismäki, poni-ja rekiajelua,
kisailuja, arpajaiset, suussa sulavaa maisteltavaa buffetista.
Lauantaina 7.3.2020 klo 10.00 -14.00 koko perheen ulkoilu- ja laskettelutapahtuma Joutsenon Myllymäessä.
Ilmaiset lasketteluliput (4 tuntia) ja kahvi- makkaratarjoilu. Yhteistyötahona MTK Kaakkois-Suomen nuoret
tuottajat

Maaliskuu

Tiistaina 10.3.2020 illalla on sääntömääräinen kevätkokous Taipalsaaren kunnantalolla. 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 meillä on teatterivierailu Tampereen Teatteriin katsomaan ” Notre Damen kellonsoittaja”
musikaalia. Matkalla myös muita mielenkiitoisia tutustumiskohteita. Matkan hinta 150- 160 €/hlö. Hinta
sisältää teatteriliput ja hotellimajoituksen 2 hlö huoneessa. Bussimatka tarjotaan ilmaiseksi. Ruoka-ja
kahvitarjoilu omakustanteisena. Ilmoittautumiset Asko Saikkolle, puh. 040-5075842; Heli Sahlmanille puh. 0400257897 ; Markku Hulkkoselle, puh. .0400-911598; Sari Kantoselle, puh. 050-3058382.

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.

Toukokuu

Röytyn kotiseututalon pihaton kevytkatoksen tervaus talkootyönä yhdessä kotiseutuyhdistyksen kanssa.

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 MTK Taipalsaaren tuottajayhdistyksen kesäteatterimatka. Myös maamiesseuran jäsenet
on kutsuttu mukaan. Tarkempi aika täsmentyy vuoden 2020 alkupuolella. Bussikuljetus ja väliaikakahvit
tarjotaan ilmaiseksi.

Heinäkuu

Kosteikkoklinikka 7.7.2020 klo 17.00 - 20.00 Asko ja Maija Saikon kosteikolla (Suolahdentie 461, Levänen).
Tapahtumassa kerrotaan asiantuntijoiden toimesta kosteikon hoidosta ja kunnostuksesta. Tilaisuus on koko
perheen tilaisuus ja tapahtumassa myös kahvitarjoilua ja makkaranpaistoa. Tapahtuman järjestävät
maamiesseura, tuottajat ja Pisara-hanke.

Elokuu

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.

Syyskuu

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

Tervetuloa mukaan juhlavuoden toimintaamme ja tapahtumiimme
Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta
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