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Taipalsaaren Maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 4 -2020 

Toivotamme kaikille jäsenillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme 
Rauhaisaa Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta 2021 

 
Vuosi 2020 on kohta eletty ja joulu on jo ovella.  
Kulunut vuosi 2020 jää varmaankin meillä monella mieliimme.  Päällimmäisenä on varmaankin, kun maaliskuussa COVID 
19- koronapandemia pääsi valloilleen myös meillä täällä Suomessa.  Keväällä siirryimme ” korona-aikaan”, joka asetti 
monenlaisia rajoituksia myös meille tapahtumien järjestäjille. Kesällä korona-tilanne onneksi vähän helpotti, mutta se oli 
vain väliaikaista ja nyt tämä syksystä alkanut toinen ” korona-aalto” on uudelleen asettanut tiukat rajat elämisellemme ja 
toiminnallemme.  Toivokaamme kaikki, että nyt käyttöön otetut ohjeet ja rajoitteet purevat ja pääsemme ensi vuoden 
kuluessa jo normaaliin elämän rytmiin. 
 
Tämä vuosi on ollut Taipalsaaren maamiesseuramme 120 vuotta juhlavuosi.  
Parhaimmat kiitoksemme niin jäsenillemme kuin myös yhteistyökumppaneillemme kuluneesta juhlavuodesta ja sekä 
aktiivisesta osallistumisestanne vuoden 2020 aikana toteuttamiimme tapahtumiin koronarajoitusten puitteissa.   
Koronapandemia kuitenkin aiheutti sen, että monet tapahtumat jouduttiin perumaan tai siirtämään tulevalle vuodelle 
2021. Pystyimme kuitenkin juhlavuodelle 2020 suunnitelluista 15 eri tapahtumasta toteuttamaan yli puolet eli 8 
tapahtumaa.  Näistä mainittakoon mm. perinteinen laskiaisriehamme, joka kokosi 
laskiaissunnuntaina yli 500 henkeä Haikkaanlahdelle laskiaismäkeen.  
 
Kesällä kokoonnuimme Röytyn pihattoon pienimuotoisen ” maaseudun perinnepäivään” 
ja heinäkuussa puolestaan tutustuimme lähes 100 hengen joukolla ulkotapahtumaan Asko 
ja Maija Saikon kosteikolle saamaan ajankohtaista infoa vesien hoidosta ja kosteikkojen 
merkityksestä.  
 
Lokakuussa sitten jatkettiin miesten ruokakurssin puitteissa miesten ruokataitojen 
hiomista Haikkaanlahdella. Myös säätömääräiset kokoukset saatiin pidettyä 
mielenkiintoisine esitelmineen niin maaliskuussa kuin nyt marraskuussakin.   
 
Myös Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotta historiakirjan teko on edennyt 
tuloksekkaasti ja siitä onkin tulossa nyt suunniteltua laajempi. Sivumäärä tullee olemaan 
noin 200- 300 sivua sisältäen itse historia-osan lisäksi myös noin 50 eri henkilön 
haastattelut ja 50 -70 valokuvaa. Alustavasti on nyt suunniteltu, että tämä historiakirja julkaistaan Taipalsaari-päivien 
yhteydessä 4.7.2021 Röytyn kotiseututalolla pidettävässä maaseudun perinnepäivässä. 
 
Päätapahtumaksi olimme suunnitelleet maamiesseuramme 120 vuotisjuhlan syyskuun lopulla, mutta se jouduttiin 
valitettavasti siirtämään tulevalle vuodelle.  Joten juhlimme kyllä 120 vuotista taivaltamme ja uusi päivämääräkin on 
päätetty. Se on sunnuntaina 26.9.2021.   
 
Toivomme, että tulevana vuonna 2021 pääsemme toteuttamaan jäsenillemme kaikki ne tapahtumamme, jotka olemme 
sisällyttäneet toimintasuunnitelmaamme 2021.  Niistä osa on myös niitä tapahtumia, jotka siirrettiin kuluneelta vuodelta 
toteutettavaksi vuonna 2021.  Tämä kirjeen kääntöpuolella on jo lyhyesti kuvattu, mitä kaikkea tulevana vuonna 2021 on 
jäsenistöllemme tarjolla. 

 
Joten tervetuloa taas joukolla ensi vuoden tapahtumiimme, joista monet ovat myös osana 
Taipalsaaren kunnan 450 vuotta juhlavuoden ohjelmatarjontaa. 
 
Toivottaa  Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta 
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Tammi-joulukuun 2021 aikana toteutettavia tapahtumia  
Ohessa on jo ennakkoon tietoa tulevan vuoden 2021 tapahtumistamme. 
Kannattaa tutustua ja laittaa mielenkiintoisimmat tapahtumat jo ensi vuoden kalenteriin ylös. Seuraamme luonnollisesti 
koronatilanteen kehittymistä ja tiedotamme jäsenillemme sen aiheuttamista mahdollisista muutoksista vuoden 2021 
tapahtumatarjontaamme. 
 
Tammikuu Vuoden ensimmäinen jäsenkirje jäsenistöllemme tammikuun lopulla ja sen myötä tarkemmat tiedot vuoden 

alun tapahtumistamme 
 
Helmikuu Laskiaisrieha-tapahtuma Haikkaanlahdella laskiaissunnuntaina 14.2.2021   

Tämä koko perheen laskiaistapatuma on jo muodostunut perinteeksi Taipalsaarella ja se järjestetään jo nyt 7 

kertaa peräkkäin. Kunta on ollut tässä mukana jo useita vuosia yhteistyötahona. Myös Taipalsaaren koulut on 

ollut yhteistyötahona ja näin tällä tapahtumalla on tarjottu koululaisille mielenkiintoinen tapahtuma. 

Tapahtuma on ollut kaikille ilmainen ja avoin tapahtuma.  

 
Maaliskuu Sääntömääräinen vuosikokous ja kaikille avoin mielenkiintoinen esitelmä sen yhteydessä 
Maaliskuu Ulkoilu-ja laskettelutapahtuma Joutsenon Myllymäessä. Todennäköisesti ajankohtana on lauantai 6.3. 

tai lauantai 13.3.2021.  
  

Huhtikuu Taipalsaaren koululaisten oma metsänistutustapahtuma huhti-toukokuun vaihteessa 
Taipalsaaren koulujen kaikki oppilaat pääsevät istuttamaan ohjatusti omat taimet kunnan osoittamalle maalle 

ja maaseutuseurojen ohjauksessa. Tästä tulee ” Taipalsaaren koululaisten oma ” hiilinielu”, jonka myötä 

koululaiset pääsevät seuraamaan ” oman metsän kasvua”. On samalla Taipalsaari 450 vuotta tapahtuma 

koululaisille. Jos korona-tilanne estää keväällä tämän toteutuksen, voidaan se toteuttaa syyskuussa 2021  

Toukokuu Röytyn katon uudelleen tervaus 
 
Toukokuu Historiaretki Kannakselle  (Muolaa-Äyräpää-Summa)yhdessä Taipalsaaren reserviläisten kanssa. Retkellä 

seurataan ” taipalsaarelaisten veteraanien sotatietä /talvisota”. Retki voidaan toteuttaa myös loppukesästä, 
mikäli koronatilanne estää sen toteuttamisen keväällä. 

    
Kesäkuu Polkupyöräretki Peltoin lintutornille.  Mahdollinen ajankohta 12.6.2021. Lähtö Röytyn kotiseututalolta 

ryhmänä. Myös muualta voi tapahtua lähtö omatoimisesti. Kohteena Peltoin kylällä oleva uusi lintutorni. 
Ohjelmassa lintutornin avajaiset. Esillä myös laajemminkin Saimaan saaristoreitin pyöräilymahdollisuuksien esille 
tuonti kuin myös Saimaan vesistöjen hoito kosteikkorakentamisen avulla.. Mukana tapahtumassa 
yhteistyötahona myös Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.  Kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma. 

 
Kesäkuu  Maaseudun perinnepäivä Röytyssä su 4.7.2021 osana Taipalsaari-päivien ohjelmaa 

Perinnepäivässä on monipuolinen ohjelma Röytyn kotiseututalolla. Kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma. Uusina 

elementteinä tapahtumassa tervanpolttonäytös. Perinnepäivän ohjelma ja sisältö hiotaan Taipalsaari 450 juhla-

vuoden teemaan sopivaksi. Tapahtumassa myös todennäköisesti julkistetaan myös Taipalsaaren 

maamiesseuran 120 v historiakirja   

Heinäkuu Pellonpiennartapahtuma ( ajankohta ja teema täsmentyy kevään aikana)  
 
Elokuu Kuninkuusravit ja pihattopiknik Röytyn pihatossa lauantaina 31.7.2021 klo 13.00-17.00  

Kuninkuusravit 2021 ravataan Seinäjoella.  Röytyn pihattoon järjestetään aikaisempien vuosien tapaan ” 

ravikatsomo”, jossa voidaan live-lähetyksenä seurata kuninkuusraveja Seinäjoelta. Ja viettää samalla mukavaa 

yhteistä iltapäivää piknik-tunnelmassa. Tapahtuma kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma. 

 
Syyskuu Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 vuotta juhla 26. 9.2021. Tämä juhla oli tarkoitus pitää 27.9.2020, mutta 

korona-tilanteen vuoksi se jouduttiin siirtämään vuodelle 2021.   
 
Loka-joulukuu  Loppuvuoden kuluessa toteutetaan mm. Traktorin taitoajokilpailut, miesten ruokakurssi, sääntömääräinen 

syyskokous ja joulutapahtuma jäsenistölle. Näiden tapahtumien tarkempi totutusajankohta täsmentyy kesän  
 2021 kuluessa.  

 
Tietoja tapahtumistamme voit seurata myös tuoreeltaan www-sivuiltamme ( www.maaseutuseurat.fi )  
sekä facebook kautta ( www.facebook.com/maaseutuseurat ) 

http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat

