Taipalsaaren Maamiesseura ry
JÄSENKIRJE 2 -2020
Hyvää keskikesän juhlaa- juhannusta- kaikille maamiesseuramme
jäsenille perheineen sekä yhteistyötahoillemme
Tänä vuonna olemme viettäneet Taipalsaaren maamiesseuran 120 v juhlavuotta.
Tammikuun 29. päivä 2020 johtokunta piti juhlakokoukseen Taipalsaaren
kunnantalolle. Tuolloin oli päivälleen kulunut 120 vuotta, kun Taipalsaaren maamiesseuran syntysanat lausuttiin
Taipalsaaren vanhalla kunnantuvalla vuonna 1900. Tammikuussa kaikki näytti hyvin valoisalta juhlavuoden viettoa ajatellen
ja olimme sisällyttäneet kuluvalle juhlavuodelle lukuisan määrän erilaisia tapahtumia jo keväälle. Kaikki menikin
suunnitelmien mukaan maaliskuun puoliväliin saakka. Saimme pidettyä suosituksi tulleen ” koko perheen laskiaisriehan”
Haikkaanlahdella, missä väkeä oli n. 500 henkeä lumitilanteen haasteellisuudesta huolimatta. Myös Myllymäen
talvivirkistyspäivä maaliskuun alussa toteutui samoin kuin saimme pidettyä sääntömääräisen kevätkokouksen.
Mutta sitten ”iski korona”- virus ja poikkeusolot astuivat rajoituksineen voimaan. Tämä muutti täydellisesti kevään ja myös
alkaneen kesän tapahtumatarjontamme. Huhtikuun teatteriretki Tampereelle jouduttiin perumaan ja samoin Taipalsaaren
koulujen kanssa suunniteltu ” koululaisten oma hiilinielu”- metsänistutustapahtuma toukokuulle. Kesälle suunnitellut
Taipalsaaren kunnan ja yhteistyötahojemme tapahtumat, joihin olimme valmistautuneet osallistumaan peruttiin myös jo
kevättalvella. Näitä oli mm. perinteiset ” Taipalsaari-päivät” kesä-heinäkuun vaihteessa sekä myös yhteinen
kesäteatteriretki Parikkalan kesäteatteriin MTK Taipalsaaren kanssa heinäkuun puolivälissä.
Mutta nyt kaikesta huolimatta juhlavuotemme jatkuu ja poikkeusolojen purkamisen myötä pääsemme kesän ja syksyn
osalla toteuttamaan 120 v juhlavuoden ohjelmaamme lähes suunnitellun mukaisesti.
Lähtölaukaus tälle oli ” tervantuoksuinen”. Kesäkuun 1 ja 2. päivä kokoonnuimme nimittäin 12 miehen talkoovoimin
saattamaan Röytyn pihaton rakentamisen viimeisen vaiheen päätepisteeseen. Tuolloin
tervasimme aidolla hautatervalla Röytyn pihaton komean haapalautakaton.
Hautatervaa kuluikin perätii lähes 100 litraa tähän hommaan. Mutta kyllä tuli komeaksi
katto ja aito hautatervan tuoksi ilahdutti Taipalsaaren kirkonkylällä niin tervauspäivinä
kuin vielä 2-3 viikkoa senkin jälkeen ohikulkijoita. Ja paljon on tullut myös positiivista
kannustusta ja terveisiä ” tervaajaporukalle”.
Kesäkuun lopulla sunnuntaina 28.6.2020 pidämme sitten ” Mini-Taipalsaari-päivät” Röytyn kotiseututalolla ja pihatossa.
Vaikka varsinaiset Taipalsaari-päivät 26.-28.6.2020 kunnan puolelta peruttiinkin, päätimme maaseutuseurojen yhteistyönä
pitää tästä huolimatta ” Perinnettä ja tätä päivää” tapahtuman sunnuntaina 28.6.2020
klo 11.00-13.00 Röytyn pihaton pihapiirissä. Näin saamme edes yhden mukavan ja kaikelle
kansalle avoimen tapahtuman Taipalsaaren kirkonkylälle kesäkuun viimeiselle viikonlopulle.
Kuva: Mikko Nikkinen

Perinnettä ja tätä päivää tapahtumassa on perinnettä edustamassa Wanhat masinat konekerho ja heidän Röytyn
pihapiiriin tuomat vanhat traktorit. Varmaan noin 10 masinistia vanhoine traktoreineen on paikalla tuolloin. Tätä päivää
tuomme esille kunnanjohtajamme Kari Kuuramaan johdolla sekä tarjoamme kaikille tapahtumassa vieraileville
maukkaat ja ilmaiset letut hillon, kahvin ja mehun kera. Olemme varautuneet tarjoamaan 200 ensimmäiselle
tapahtumaan osallistuvalle ilmaiset letut Röytyn pihatossa. Lettukestien ohella kunnanjohtajamme Kari Kuuramaa
jututtaa tapahtumaan osallistuvia ja myös kertoilee Taipalsaaren ajankohtaiskuulumisia. Röytyn kahvio myös palvelee
herkkuineen ja ne Etelä-Karjalan suurimmat jäätelöpallot on tarjolla Röytyn pihaton viereisestä TSV:n nuorten pitämästä
jäätelökioskista.
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Toisena yhteistyötahonamme mukana on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja sieltä Mari Matikainen, joka kertoilee juuri
avatusta Sarviniemen virkistysalueesta ja sen käyttömahdollisuuksista. Paikkahan tuli tunnetuksi ihan valtakunnan
tasollakin, kun tasavallan Presidenttimme Sauli Niinistö vieraili siellä virtuaalisesti
10.6.2020.
”Koronan” ajan myötä tai siitä ehkä johtuen myös pyöräilyn suosio on huimasti
lisääntynyt nyt keväällä. Ja meillähän on nyt kesäkuuna alussa avattuna tähän EteläKarjalan kaunein ” Saimaan saaristoreitti” , jonka suosio on
yllättänyt monet.
Myös tästä kerrotaan tapahtumassamme sekä jaetaan
ilmaiseksi ” Saimaan saaristoreitti” pyöräilykarttoja niitä
haluaville. Joten pyöräilijät- tervetuloa myös tapahtumaan.

Lapsille on myös tarjolla jännitystä lettukestien ohessa.
Nimittäin ” ONNENPYÖRÄ ” . Jokainen pyörittäjä saa pienen lahjan ja onnekkaimmille tarjolla
on Etelä-Karjalan suurimmat jäätelöpallot siitä maakunnan kuulusta TSV:n nuorten pitämästä
jätskikioskista kirkon vierestä.
Pellonpiennarpäivät ovat olleet perinteisesti maamiesseuran toimintaan kuuluva tapahtuma keskikesän aikana. Toisaalta
olemme myös kosteikkopyöräilyjen muodossa tutustuneet Saimaan vesistön kunnostamiseen ja kunnossa pitämiseen
lukuisilla kosteikoilla, joita jäsenemme ovat rakentaneet mailleen. Kosteikkojen rakentamiseen liittyy myös niiden hyvä ja
oikea hoito, jotta ne toimivat tehokkaasti veden laadun parantajina.
Onko sinulla kosteikko?
Tai oletko muuten vaan kiinnostunut kosteikoista. Nyt Sinulla on hyvä mahdollisuus tutustua tähän teemaan.

KESKIVIIKKOILTANA 7.7.2020 KLO 17.00 -19.00 pidetään KOSTEIKKOKLINIKKA SAIKON KOSTEIKOLLA
(Suolahdentie 461, Taipalsaari).
Kosteikkoklinikalla mm. Raija Aura Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta
opastaa Sinua kosteikon hoitoon ja vesiensuojeluun. Saat tapahtumassa myös
ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja Pien-Saimaan kunnostuksesta, tapaat tuttuja
sekä ihan uusiakin tuttavuuksia.
Tarjolla myös kahvia, makkaraa ja letunpaistoa.
Paikoitus Saikon pihaan (Suolahdentie 461, Taipalsaari) josta kävelymatkaa noin 300
metriä Maaveden rantaan kosteikolle. Veneellä pääset ihan perille, Maaveden
Vuolasenniemen itäpuolen lahdelmaan.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Tilaisuuden järjestävät Taipalsaaren maamiesseura ja PISARA+ hanke.

Maija ja Asko Asko Saikko toivottavat Sinut lämpimästi tervetulleiksi
kosteikolleen.
"Taipalsaaren koululaisten oma hiilinielu" metsäteeman toteutus vuoden 2021
toukokuussa osana Taipalsaaren kunnan 450 vuotta juhlatapahtumia
450 vuotta
Taipalsaaren sivistystoimen kanssa käytyjen keskustelujen
pohjalta päätettiin yhdessä, että tämä jo viime keväälle 2020 suunniteltu Taipalsaaren
koulujen ja Taipalsaaren maaseutuseurojen yhteinen koululaistapahtuma toteutetaan
ensi keväänä 2021 ja näin se tulee olemaan osana Taipalsaaren kunnan 450 vuotta
juhlavuoden tapahtumia.
Huhti- toukokuun vaihteessa 2021 toteutetaan Taipalsaaren koulujen ja maaseutuseurojen yhteinen metsäprojekti, jonka
puitteissa Taipalsaaren koulujen kaikki oppilaat pääsevät istuttamaan maaseutuseurojen ohjauksessa omat puuntaimet
kunnan osoittamalle metsäpalstalle. Tavoitteena on, että myös jatkossa tulevina vuosina aina aloittavat 1 luokkalaiset
istuttavat ko. palstalle omat puuntaimet. Näin koulut ja koululaiset pääsevät seuraamaan ” Taipalsaaren koululaisten
oman metsän hiilinielua” sekä havainnoimaan sitä ja myös hyödyntämään sitä osallistavassa oppimisessa.
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Tervetuloa loppuvuoden tapahtumiimme
Yhtenä juhlavuotemme kohokohtana on ollut " Maaseudun historiaa miesten ja naisten voimin 120
vuotta Taipalsaarella" historiakirjan teko ja julkistaminen. (tässä vaiheessa työnimi vielä)
Historiakirja sisältää Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotisen historian sekä myös
maatalousnaisten lähes 50 vuotisen historian. Historiakirjan kirjoittajana on metsänhoitaja,
tietokirjailija Pentti Pylkkö. Historian kirjoittajan apuna on ollut historiatoimikunta, joka on auttanut
aineiston kokoamisessa ja erityisesti haastattelujen teossa sekä mielenkiintoisten valokuvien
hankinnassa Historiakirjan aineistoa elävöittämään on tehty haastatteluja lähes 40 tuntia 46 eri
henkilön osalta. Näin historiakirjaan saadaan haastattelujen kautta mielenkiintoista aineistoa kirjan
sisältöä. Myös valokuvia on saatu kiitettävästi koottua seurojen toimintaan liittyen menneiden vuosien osalta. Aineiston
laajuus huomioiden historiakirjan laajuus tulee olemaan noin 200- 250 sivua ja valokuvia elävöittämään tekstiä tulee
noin 70- 80 valokuvaa. Alun alkaen ajatus oli tehdä vain 100- 150 sivun laajuinen historia. Historiakirja oli ajatus saada
julkaisukuntoon Taipalsaaren maamiesseuran 120- vuotisjuhlaan
Mutta koska matkan varrella on nyt saatu niin laaja aineisto
kokoon, päädyttiin 3.6.2020 historiatoimikunnan kokouksessa
siihen, että nyt otetaan aikalisä ja hyödynnetään tämä laaja
kerätty aineisto sekä valmistellaan historiakirja julkaistavaksi
vähän myöhemmin. Näin tämä historiakirja voi osaltaan olla
ehkäpä myös Taipalsaaren 450 vuotta juhlavuoden yhtenä
tapahtumana. Historiakirja ja sen sisältö kuitenkin tullaan
esittelemään jo 27.9.2020 Taipalsaaren maamiesseuran viettäessä 120 v. juhlaa. Siellä on myös hyvä mahdollisuus
esittelyn pohjalta juhlavieraiden tehdä ennakkotilaus halutessaan historiakirjasta.
Historiakirja on jo herättänyt varsin paljon kiinnostusta ja lähes 70 ennakkotilausta on jo jätetty historiatoimikunnan
jäsenille. Ennakkotilauksia otetaan edelleen vastaan ja sen voi halutessaan jättää vaikkapa historiakirjatoimikunnan
puheenjohtaja Eero Juntuselle ( puh. 0400-372857 tai eero.juntunen@pp1.inet.fi )

Sunnuntaina 27.9.2020 on sitten juhlavuotemme kohokohta. Tuolloin vietämme Taipalsaaren
maamiesseuran 120 vuotta juhlaa.
Juhlavalmistelut on jo aloitettu ja juhlapaikaksi on valittu mahdollinen ” koronatilanne” huomioiden Taipalsaaren kirkonkylän koulun liikuntasali. Sinne voidaan
kaikissa tilanteissa järjestää riittävät tilat juhlavieraillemme sekä myös toteuttaa juhlaa
kuuluva perinteinen arvokas mutta myös nuorekas ohjelma ruokailuineen ja
kahvituksineen. Juhla alkaa klo 10.00 juhlajumalanpalveluksella Taipalsaaren kirkossa.
Saarnan pitää Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Juhlajumalanpalveluksen
jälkeen on kunniakäynti sankarihaudoilla, jonka jälkeen siirrytään viettämään varsinaista
120 v juhlaa. Juhlassa tullaan myös esittelemään Taipalsaaren maamiesseuran 120 v.
historiakirjan alustava sisältö sen kirjoittajan Pentti Pylkön toimesta.
Juhlaan kutsutaan Taipalsaaren maamiesseuran ja Taipalsaaren maaseutunaisten jäsenet perheineen sekä lukuisa joukko
sidostahojemme edustajia. Odotamme tähän juhlaamme noin 200- 300 vierasta. Kannattaa laittaa päivä ylös kalenteriin.
Paluu arkeen juhlan jälkeen

Lokakuussa ” Miesten ruokakurssin” la 24.10.2020 klo 15.00 – 18.00 Haikkaanlahden kansakoululla.
Miesten ruokakurssin teemana tulee olemaan Taipalsaaren perinneruoat kalan ja lihan merkeissä. Miesten
ruokakurssin ohjaajaksi tulee alan ammattilainen ja hänen johdollaan valmistetaan herkullinen 4-5
ruokalajin illallinen, joka sitten yhdessä nautitaan Haikkaanlahden vanhan koulun historiallisissa tiloissa. Ja
sopivasti myös mukavalla illallisohjelmalla höystettynä. Tästä kerromme lisää loppukesästä, kun lähetämme
jäsenillemme seuraavan jäsenkirjeen. Myös www.maaseutusseurat.fi sivuilta saa lisäinfoa.

Mukavaa juhannusta ja kesän jatkoa toivottaen!

Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta
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