Taipalsaaren Maamiesseura ry
JÄSENKIRJE 3 -2020
Hyvät maamiesseuramme jäsenet
Tänä vuonna Taipalsaaren maamiesseura on viettänyt 120 v. juhlavuottaan.
Tälle juhlavuodelle olimme suunnitelleet mittavan määrän erilaisia tapahtumia. Helmikuussa 23.2.2020
laskiaissunnuntaina pidimme jo perinteeksi muodostuneen koko perheen” Laskiaisriehan” Haikkaanlahdella.
Haasteellisesta lumitilanteesta huolimatti talkoolaisten ja yhteistyötahojen voimin saimme organisoitua tapahtumaan
kunnon laskiaismäen. Lunta ajettiin laskiaismäkeen sellainen määrä, että laskemaan päästiin. Tämä taisikin olla
Taipalsaaren ainut laskiaismäki, missä päästiin mäkeä laskemaan ihan kunnon lumella. Väkeä oli paikalla peräti 400500 henkeä nauttimassa laskiaismäen riemusta ja muusta ohjelmatarjonnasta. Maaliskuun alkupuolella ennätimme
vielä viettää Joutsenon Myllymäessä talvivirkistyspää MTK Kaakkois-Suomen nuorten tuottajien organisoimassa
tapahtumassa laskettelun ja ulkoilun merkeissä.
Mutta kuten tiedämme, maaliskuun puolen välin jälkeen alkanut ” COVID-19 koronaviruspandemia” pani kaikki
suunnitelmat uusiksi maaliskuun lopulta alkaen. Koronavirustilanteesta johtuen jouduimme perumaan tai siirtämään
monia tapahtumia myöhempään ajankohtaan. Kesäkuun viimeisenä sunnuntaina toteutimme kuitenkin
koronatilanteen kokoontumisrajoitukset huomioiden ” Perinnettä ja tätä päivää” tapahtuman Röytyn pihatossa sekä
7.7.2020 pellonpiennartapahtumana ” Kosteikkoklinikan” Asko ja Maija Saikon kosteikolla Peltoissa. Nämä molemmat
kesän tapahtumat saivat hyvän vastaanoton mukana olijoilta.

Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotta juhla 27.9.2020 siirtyy pidettäväksi vuonna 2021
Covid-19 koronatilanteesta johtuen
Juhlavuoden tärkeimmäksi tapahtumaksemme olimme suunnitelleet 27.9.2020
pidettävää Taipalsaaren maamiesseuran 120 v juhlaa. Vielä kesällä näytti siltä, että juhla
ehkäpä pystytään pitämään. Tilat, juhlaohjelma, ruokailut ja kahvitukset olivat kaikki
valmiina juhlapuhujia myöten. Mutta kuten nyt tiedämme, Covid-19 koronaepidemia on
nyt loppukesästä mennyt siihen suuntaan, että on kaikkien kannalta järkevä siirtää
maamiesseuramme 120 v juhla pidettäväksi myöhempään ajankohtaan; todennäköisesti vuoden 2021 puolelle. Tuolloin voimme julkistaa myös valmisteilla olevan
upean Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotta historiakirjan.

Mutta jotain sentään on kuitenkin vielä luvassa jäsenistölle loppuvuodesta.

”Miesten ruokakurssi” 24.10.2020 Haikkaanlahden vanhalla koululla
Lauantai-iltapäivän kuluessa kokoonnutaan Haikkaanlahden vanhalle koululle
(Vitsaintie 1) klo 15.00 -18.00 asiantuntijan opastuksella valmistamaan 4-5 ruokalajin
maukas perinneruoka riistan ja kalan merkeissä. Tämä yhteisesti valmistettu juhlaruoka
nautitaan sittenkurssin päätteeksi yhdessä mukavassa tunnelmassa ja pienen ohjelman
kera.
Kurssille voidaan ottaa 20 ensin ilmoittautuvaa. Kurssimaksu on 25 euroa/henkilö
sisältäen 3 tunnin ohjauksen juhla-aterian valmistuksessa sekä sen jälkeisen
ruokakurssilla yhteisesti valmistetun maukkaan illallisen nauttimisen.
Ilmoittautumiset seuran puheenjohtaja Asko Saikolle 15.10.2020 mennessä (puh. 040507 5842 tai sähköp. a-m@rantatupa.net) Tällä ruokakurssilla on myös vahva liitäntä
maamiesseuran historiaan, sillä vuonan 1996 pidettiin maamiesseuran merkeissä
ensimmäinen ”uroskokkikurssi” 16 miehen voimin riistaruoan merkeissä.
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Tiedoksi jäsenille ajankohtaista kaivosasiaa Taipalsaaren, Lappeenrannan ja Savitaipaleen
alueella
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 3.9.2020 hyväksynyt Finnaust
Mining Finlandin varausilmoituksen mineraalien etsimiseksi. Tämä Telkkälä
niminen varausalue on 242,64 neliökilometriä ja sijaitsee Taipalsaaren,
Lappeenrannan ja Savitaipaleen alueella. Varaus oikeuttaa yhtiön tekemään
geologisia mittauksia sekä ottamaan vähäisiä näytteitä varausalueelta, mutta ei
oikeuta malminetsintään, kaivamiseen tai louhintaan. Varaus ei rajoita
maanomistajan oikeuksia toimia omistamallaan maalla. Nyt Tukesin tekemästä
päätöksestä voi tässä vaiheessa vielä valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 5.10.2020. Jos olet maanomistaja kyseisellä alueella, olet
halutessasi oikeutettu valituksen laatimiseen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valituksen rekisteröintimaksu on 240 euroa.
Asiassa on ollut jo aktiivinen mm. Jukka Pekka Koskinen Lappeenrannasta, joka on keräämässä maanomistajia
yhteisvalituksen taakse. Mikäli olet halukas osallistumaan tähän yhteisvalitukseen, ole yhteydessä (mielellään
15.9.2020 mennessä) Jukka Pekka Koskiseen puhelimitse (puh. 0400 – 554 866 ) tai sähköpostilla ( jp@xenter.fi).
Asiasta on ollut artikkeli myös Etelä-Saimaa lehdessä 4.9.2020 numerossa.

Taipalsaaren maamiesseuran sääntömääräinen syyskokous 12.11.2020 sekä
mielenkiintoinen kaikille avoin agronomi-mv-tutkija Juuso Joonan esitelmä
Taipalsaaren maamiesseuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Taipalsaaren
kunnantalolla (Kellomäentie 1) torstaina 12.11.2020 klo 18.00 alkaen.
Tilaisuuden alussa on mielenkiintoinen ja ajankohtainen esitelmä.

Esitelmän pitää agronomi maanviljelijä tutkija Juuso Joona aiheenaan-”
”Uudistavan hiiliviljelyn käytännön periaatteet”.
Esitelmässään Juuso Joona kertoo, miten viljelijät voivat olla tulevaisuudessa
ilmaston muutoksen ratkaisijoita sekä samalla parantaa viljelynsä tuottavuutta ja
kannattavuutta.

Esitelmä on kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus ja niinpä väkeä toivotaan
tulevan runsaasti kuulemaan esitelmää nyt ajankohtaisesta aiheesta. Esitelmän
jälkeen on tarjolla kaikille ilmainen ohrapuurotarjoilu klo 18.45 alkaen
ja varsinainen kokous alkaa puurotarjoilun jälkeen noin klo 19.15

Reinikkalan Tonttumaa-joulutapahtumaan TIISTAINA 8.12.2020 klo 18.00 - 20.00
Tapahtuman pitopaikka on Reinikkalan kylällä. Tapahtumassa on joulun teemaan
liittyvää ohjelmaa koko perheelle.
Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus.

Loppuvuoden tapahtumamme ovat myös tuoreeltaan nähtävissä wwwsivuiltamme (www.maaseutuseurat.fi ) sekä facebook kautta
www.facebook.com/maaseutuseurat )

Mukavaa syksyä ja loppuvuotta toivottaen !
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Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta
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