
Taipalsaaren Maamiesseura ry  Toimintasuunnitelma 2021 

Tammikuu Johtokunnan kokous/jäsentiedote 1-2021/Sivujen päivitys   

Tilinpäätös & vuosikertomus 2020 ja alkuvuoden toiminta valmistelu/ laskiainen.  

 

Helmikuu Haikkaanlahden laskiaissunnuntai-tapahtuma 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. Siihen on osallistunut viime vuosina noin 400-500 

henkeä.  

Maaliskuu Vuosikokous maaliskuun loppupuolella   

Maaliskuu Ulkoilu- ja laskettelutapahtuma Myllymäessä. Todennäköisesti ajankohtana on lauantai 6.3. 

tai lauantai 13.3.2021 

  

Huhtikuu Taipalsaaren koululaisten oma metsänistutustapahtuma huhti-toukokuun vaihteessa 

 kaikki Taipalsaaren koulujen oppilaat ( n. 500 oppilasta) 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 seurattaisiin ” taipalsaarelaisten veteraanien sotatietä /talvisota” .  Näin 

tällä olisi kytkös Taipalsaaren historiaan sota-ajan osalta. Retki voidaan toteuttaa myös 

loppukesästä, jos koronatilanne estää sen toteuttamisen keväällä. Taipalsaaren kippari Osmo 

Savolainen olisi mahdollinen retken vetäjä? .  Retken osallistujamäärä 30-45 henkeä. 

   

Kesäkuu Polkupyöräretki Peltoin lintutornille alkupuolella.. 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.  On kaikille avoin ja ilmainen 

tapahtuma. 

Kesäkuu  Maaseudun perinnepäivä Röytyssä su 4.7.2021 osana Taipalsaari-päivien ohjelmaa 

 perinnepäivässä on monipuolinen ohjelman Röytyn kotiseututalolla. Soveltunee hyvin 

osaksi Taipalsaari 450 vuotta ohjelmaa. On kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma. Uusina 

elementteinä tapahtumassa myös ” draamakierros”, jota Raili Leino on valmistellut. 



Perinnepäivän ohjelma ja sisältö hiotaan ” Taipalsaari 450 ”  juhlavuoden teemaan 

sopivaksi. Tässä tapahtumassa myös julkistetaan myös Taipalsaaren maamiesseuran 

120 v historiakirja 

   

Heinäkuu Pellonpiennartapahtuma, ajankohtainen aihe  

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 samalla viettää mukavaa yhteistä iltapäivää piknik-tunnelmassa. 

Tapahtuma kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma. 

 Tapahtumalla halutaan kunnioittaa ” hevoskasvatus-ja raviperinnettä”, mikä on ollut 

tyypillistä Taipalsaarella aiempina vuosina ja myös viime vuosina ennen kaikkea 3 

kertaisen ravikuningatar Saaga S:n myötä..   

 Tapahtuma sopinee tässä hengessä koko kunnan450- juhlavuositapahtumaksi vuonna 

2021. 

 

Syyskuu MMS 120 vuotta juhla su  26.9.2021. Tämä juhla oli tarkoitus pitää 27.9.2020, mutta korona-

tilanteen vuoksi se jouduttiin siirtämään vuodelle 2021.  Tämä juhlatapahtuma on myös 

osaltaan Taipalsaaren 450 vuotta ohjelmatarjontaa ja nimenomaan sen vuoksi, että se 

erinomaisella tavalla täydentää maaseudun ja maatalouden osalla kunnan 450 vuotta 

historiatarjontaa. 

 Sadonkorjuukirkkopyhä 

Lokakuu Traktorin taitoajokilpailut Haikkaanlahden vanhalla kansakoululla. Ajot järjestetään vahoilla 

traktoreilla ja samaan malliin kuin ne toteutettiin 1960 -70 luvulla 

Marraskuu Miesten ruokakurssi    

 Sääntömääräinen syyskokous   

Joulukuu Reinikkala / jäsenistön yhteinen illanvietto 

 

  

  

 


