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Taipalsaaren Maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 1 - 2021 

 

Hyvät alkanutta vuotta 2021 kaikille jäsenillemme ja yhteistyötahoillemme! 

Vajaa vuosi sitten alkanut ” COVID-19 koronapandemia on edelleen vaikuttamassa monella tapaa elämäämme ja 

myös yhdistyksemme toimintaan. Viime vuonna osa suunnittelmassa olleista tapahtumistamme jouduimme 

koronapandemiasta johtuen perumaan tai siirtämään myöhemmin pidettäväksi. Mm. viime vuoden tärkein 

tapahtumamme – Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotta juhla 27.9.2020 jouduttiin siirtämään tälle vuodelle. 

Mutta emme luovuta.. Taipalsaaren maamiesseura pitää lupauksensa ja 120 v juhlavuoden tilaisuus pidetään tänä 

vuonna!  Vuotta vanhempana ja kokeneempana- siis 121 vuotiaana. Uusi juhlapäivä on 26.9.2021 ja toivon mukaan 

tuolloin voimme pitää juhlan kaikessa siinä laajuudessaan ja juhlavuudessaan, mitä olimme suunnitelleet viime 

vuoden syyskuulle!   Joten kannattaa laittaa jo kalenteriin uusi päivämäärä varaukseen.. siis sunnuntai 26.9.2021.  

Tänä vuonna Taipalsaaren kunta viettää olemassa olonsa 450 – v juhlavuottaan ja sen myötä 

tarjolla on lukuisa määrä erilaisia juhlavuoden tapahtumia. Taipalsaaren maamiesseuran 

toiminnassa olemme myös tämän huomioineet ja varsin monet alkaneen vuoden omista 

tapahtumistamme on myös osana Taipalsaaren kunnan 450 vuotta juhlavuoden ohjelmaa.   

Mitä sitten on tulossa lähiaikoina?   Ja huomioiden edelleen koronatilanteen asettamat turvamääräykset ja ohjeet. 

Tammikuussa Taipalsaaren maamiesseuran miehet tulilla Taipalsaaren kirkonkylän koululaisten kanssa 

Kirkonkylän koululta kysäistiin tammikuun puolivälin paikkeilla, voisiko maamiesseuran miehet 

toimittaa vähän nuotiopuita koulun 5-6 luokkalaisten viikoittaisten luontoulkoilupäivien 

tarpeisiin tälle kevätlukukaudelle. No sehän sopi. Maamiesseuran aktiivit tarttuivat asiaan ja 

perjantaina 22.1.2021 koululle luovutettiin 10 pikkusäkkiä kuivia polttopuita. Ja ensimmäiset 

tuletkin tehtiin niistä samalla yhdessä oppilaiden kanssa. Maamiesseuran miehistä paikalla 

olivat tulistelemassa Pauli Mikkola, Esa Lautala ja Eero Juntunen, jotka kertoilivat paikalla 

olleille koululaisille nuotiopuiden teosta, polttopuiden teon perinteistä sekä itse nuotion 

oikeanlaisesta sytyttämisestä. Tosin on sanottava, että paikalla olleet koululaiset olivat varsin 

nohevia ja moni osasi nuotion oikeanlaisen teon ja sytyttämisen. Oli mukavaa aloittaa näin  ”ex-tempore” tämän 

vuoden yhteistyö heti tammikuussa Taipalsaaren koulujen kanssa. 

Haikkaanlahden laskiaismäkeen sovelletusti 13-14.2.2021 (Vitsaintie 49, Taipalsaari)  

Tämä koko perheen laskiaistapahtuma on muodostunut perinteeksi Taipalsaarella.  Vallitsevien 

kokoontumisrajoitusten vuoksi emme ole voineet ottaa riskiä tämän suuren suosion 

saavuttaneen tapahtuman järjestämisestä perinteisellä tavalla tällä kertaa. Viime vuosina 

tähän tapahtumaan on osallistunut noin 400- 500 osallistujaa. Nyt olisi ollut 7. peräkkäinen 

kerta tapahtumalle, mutta edellä mainitusta syystä nyt on tapahtuma peruttu.  

Mutta jotain sentään olemme tehneet tämänkin osalla-- nimittäin huikean pitkä ja turvallinen 

laskiaismäki on kuitenkin valmisteltu Haikkaanlahdelle ja se on samassa 

paikassa kuten ennenkin. Siinä voi käydä laskemassa omilla välineillä ja omalla vastuulla la-su 13.-

14.2.2021. Ja pitäen mielessä korona-ajan ohjeet ja rajoitukset!   Mäki on laskettavissa lauantaina 

13.2. ja laskiaissunnuntaina 14.2.2021. Tämä tapahtuma on myös Taipalsaaren kunnan 450 vuotta 

juhlavuoden ohjelmassa mukana.  Lisätietoja laskiaismäestä tarvittaessa Marko Suutarilta. puh:  

0400 - 177 867. 
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Ilmainen hissilippu jäsenille & jäsenperheille käytettäväksi lasketteluun yhden kerran 

Joutsenon Myllymäessä arkipäivisin (ti-pe) 8.3. - 31.3.2021 välisenä aikana  

Tämän laskettelutapahtuman organisoijana ja ILMAISEN 

LASKETTELULIPUN mahdollistajana on MTK Kaakkois-Suomen  

maaseutunuoret. Yhteistyömme puitteissa he ovat kutsuneet myös 

Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenet & jäsenperheet 

mukaan tähän omatoimiseen laskettelutapahtumaan ja ilmaisen 

laskettelulipun käyttäjiksi. ISO KIITOS seurojemme puolesta MTK 

Kaakkois-Suomen maaseutunuorille ! 

ARKIPÄIVISIN (ti-pe) 8.3. - 31.3.2021 VÄLISENÄ AIKANA jäsen & 

jäsenperhe voi käydä laskettelemassa Myllymäessä ja saa TÄNÄ AIKANA  

3 tunnin ILMAISEN HISSILIPPUN itselleen & perheen jäsenille. Tämän 

edun voi hyödyntää vain yhden kerran 8.3.-31.3.2021 välisenä aikana.  Mahdolliset välineiden vuokraukset 

jokainen maksaa itse. Tarkista Myllymäen aukioloajat ja koronaohjeistus Myllymäen www-sivuilta: 

https://www.myllymaki.com/uutiset.html?190292 

Aiempina vuosina on ollut myös ulkoilun ja laskettelun ohessa tarjolla laskettelurinteen alatuvalla ilmaiseksi kahvia, 

mehua, pullaa ja grillimakkaraa, mutta tänä vuonna tätä ei voida toteuttaa koronamääräysten vuoksi.   

Ilmaisen hissilipun Myllymäessä saat täyttämällä oheinen kuponki ja merkitsemällä siihen osallistujan & 

perheenjäsenten nimet sekä antamalla se Myllymäessä lippukassalle. Näin voimme nimen pohjalta varmistaa, 

miten maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenet & jäsenperheet ovat hyödyntäneet tämän tapahtuman. Mikäli 

olet MTK:n jäsen, lipuketta ei tarvita vaan MTK:n jäsenkortti riittää. 

LEIKKAA OHEINEN LIPUKE JA OTA SE MUKAAN ILMAISTEN LASKETTELULIPPUJEN 

SAAMISEKSI ARKIPÄIVISIN (TI-PE) YHDEN KERRAN 8.3.- 31.3.2021 VÄLISENÄ AIKANA 

MYLLYMÄESSÄ 

 

***********************************************************************************************

TAIPALSAAREN MAAMIESSEURA RY:n ja TAIPALASAAREN MAASEUTUNAISET RY:n JÄSENILLE ILMAINEN 

LASKETTELULIPPU YHDEN KERRAN LUNASTETTAVAKSI ARKIPÄIVISIN (TI-PE) 8.3.- 31.3.2021 VÄLISENÄ AIKANA 

TÄLLÄ KUPONGILLA 

 Nimi/nimet: 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

 Puhelinnumero: __________________________________________ 

 Sähköposti: _____________________________________________ 

  

************************************************************************************************ 

 Tarvittaessa lisätietoja antavat: Maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikko, puh. 040 - 5075842, maaseutunaisten 

sihteeri Heli Sahlman, puh. 0400-257897 ja MTK Taipalsaari ry:n sihteeri Sari Kantonen, puh. 050 – 3058382 

https://www.myllymaki.com/uutiset.html?190292
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Taipalsaaren maamiesseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous torstaina 25.3.2021 klo 
18.00 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla (Kellomäentie 1) 

Tilaisuuteen osallistuville on tarjolla pullakahvit klo 18.00 alkaen ennen 

varsinaisen kokouksen alkua.    

Kevätkokouksessa ovat esillä sääntöjen 6§ määräämät asiat. 

Kevätkokouksessa hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus sekä 

vuoden 2020 tilinpäätös.  

Kokousedustajat saavat myös ajankohtaiskatsauksen tulevan kevään 

tapahtumista sekä väliaikatietoja Taipalsaaren maamiesseuran 120 

vuotta historiakirjan valmisteluvaiheesta ja tulevasta sisällöstä.  

Noudatamme kokouksessa koronatilanteen mukaisia turvaohjeita sekä niiden edellyttämiä mahdollisia 

osallistujamäärän rajoituksia.  Aiemmin ennen koronatilannetta yleisten kokouksen alussa on ollut perinteisesti 

kaikille avoin ja ilmainen ajankohtaisesitelmä, johon on osallistunut kuulijoita noin 50- 80 henkeä. Koronatilanteen 

asettamien rajoitusten vuoksi emme tällä kertaa tarjoa esitelmätilaisuutta, vaan palaamme tähän käytäntöön sitten, 

kun koronatilanne on voitettu. 

Taipalsaaren koululaisten oma metsänistutustapahtuma huhti - toukokuussa 

  

Kaikki Taipalsaaren koulujen oppilaat (n.500 oppilasta) pääsevät 

keväällä istuttamaan ohjatusti omat puuntaimet kunnan osoittamalle 

maalle Taipalsaaren maamiesseuran, tuottajayhdistyksen ja Etelä-

Karjalan metsänhoitoyhdistyksen ohjauksessa. Koululaisten ”oma metsä” 

tulee sijoittumaan lähelle kirkonkylää Pappilanniemelle vievän tien 

varteen.  

Koululaisten istuttamana ” koululaisten oma metsä” jää myös pysyväksi 

osaksi Taipalsaaren tulevaa historiaa koululaisten tekemänä.  Koululaiset pääsevät myös jatkossa seuraamaan ja 

havainnoimaan ” koululaisten oman nimikkometsän” kasvua ja kehittymistä tulevina vuosina sekä 

näkemään käytännössä metsän ja sen kasvun merkityksen ilmaston parantajana. Tapahtuma on 

myös Taipalsaaren kunnan 450 vuotta juhlatapahtuma koululaisille.  

Mikäli korona-tilanne estää keväällä tämän toteutuksen, voidaan se toteuttaa elo-syyskuussa 2021 

Röytyn pihaton haapalautakaton uudelleen tervaus toukokuussa tuo perinteitä esiin 

Röytyn pihaton haapalautakatto tervattiin kesällä 2019 ensimmäisen 

kerran pihaton valmistuttua. Nyt on aika tehdä uudelleen tervaus, jotta 

pihaton upea haapalautakatto saadaan säilymään mahdollisimman hyvin ja 

pitkään tulevina vuosina.  

Tervaushomma hoidetaan maamiesseuran ja kotiseutuyhdistyksen 

yhteistyönä talkoilla, kuten aikaisemminkin. Aitoa mäntypuusta 

valmistettua hautatervaa onkin jo varattuna tähän tapahtumaan.  

Tervaustapahtuman tarkempi ajankohta täsmentyy sen mukaan, miten 

kevät ja ilmat etenee toukokuussa. Tervaustalkoot hoidetaan 5-10 miehen 

talkoolaisvoimin. Kuten edelliselläkin kerralla, tervaus kiinnostanee myös ”ohikulkijoita” ja tapahtumalla tullee 

olemaan seuraajia samalla tapaa kuin kesäkuussa 2019, kun katto ensi kerran tervattiin. Aito tervan tuoksu leijui 

silloin 2-3 viikkoa kirkonkylän raitilla ja sitä moni ohikulkija ihasteli. Näin varmaan myös tänä keväänä.  

 

http://www.maaseutuseurat.fi/wp-content/uploads/2020/06/tervaajia-katolla.jpg
http://www.maaseutuseurat.fi/wp-content/uploads/2021/02/mets%C3%A4nistutusta.jpg
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Touko-heinäkuussa toteutettavaksi suunniteltuja muita tapahtumia  

 

Ohessa lyhyesti lueteltuna, mitä kaikkea vuoden 2021 toimintasuunnitelmaamme on kirjattu toteutettavaksi 

tällä ajanjaksolla. Ja taas luonnollisesti sillä varauksella, mitä  COVID-19 koronapandemia ja sen hallintaan 

saaminen mahdollistaa. 

 

 

Toukokuussa retkeillään – jos koronatilanne sallii ? 

Sotahistoriaretki ( 3 pv) Kannakselle (Muolaa-Äyräpää-Summa) 
 

Retkellä seurattaisiin ” taipalsaarelaisten veteraanien talvisodan tietä”. 

Näin tällä olisi myös kytkös Taipalsaaren historiaan sota-ajan osalta. 

Tämän hetken näkymien ja nykyisen koronatilanteen valossa retki 

voitaneen toteuttaa aikaisintaan loppukesästä, jos koronatilanne 

helpotta rajan takana. Taipalsaaren nykyinen kippari Osmo 

Savolainen olisi mahdollinen retken vetäjä? . Retken osallistujamäärä 30-

45 henkeä. Selvitetään myös matkan toteuttaminen yhteistyössä 

Taipalsaaren reserviläisten kanssa. 

  

Kesäkuussa  

Polkupyöräretki Peltoin kylälle ja uuden lintutornin avajaiset 12.6.2021.  
Lähtö Röytyn kotiseututalolta ryhmänä. Myös muualta voi tapahtua lähtö 

omatoimisesti. Kohteena Peltoin kylällä oleva uusi lintutorni. Ohjelmassa 

on lintutornin avajaiset. Esillä myös laajemminkin Saimaan saaristoreitin 

pyöräilymahdollisuuksien esille tuonti ja uutuutena suunnitteilla oleva 

Taipalsaaren ”kosteikkopyöräilyreitistö” sekä  Saimaan vesistöjen hoito 

kosteikkorakentamisen avulla.  Mukana tapahtumassa yhteistyötahona 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi sekä Taipalsaaren kunta. 

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma. 

 

 

Heinäkuussa  

Maaseudun perinnepäivä Röytyssä su 4.7.2021  

Tapahtuma on osana Taipalsaari-päivien 2. - 4.7.2021 ohjelmaa. Perinnepäivässä tulee olemaan 

monipuolinen ohjelman Röytyn kotiseututalolla.  Uutena elementtinä tapahtumassa mm. 

tervanpolttonäytös sekä ”draamakierros”, jota Raili Leino on valmistellut. Tapahtuma on kaikille 

avoin ja ilmainen tilaisuus. Tapahtuma on myös osana Taipalsaaren kunnan 450 vuotta 

juhlavuoden ohjelmaa.  

Tapahtumassa julkistetaan myös nyt valmisteilla oleva Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotta historiakirja 

 

Koronapandemiasta johtuen mahdollisuuksiimme tapahtumien järjestämiseen voi tulla muutoksia alkaneena 
vuonna yllättäenkin. Siksipä kannattakin seurata myös www-sivujamme ja facebook-sivujamme. Ajankohtaiset 
asiat ovat siellä aina nopeimmin esillä ja tuoreeltaan nähtävissä. 

Käy tutustumassa www-sivuihimme  ( www.maaseutuseurat.fi ) sekä ”klkkaa” myös facebook- sivuillemme        (  

www.facebook.com/maaseutuseurat )  

http://www-sivuihimme/
http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat
http://www.maaseutuseurat.fi/wp-content/uploads/2021/02/%C3%84yr%C3%A4p%C3%A4%C3%A4.jpg
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Taipalsaarelta vahva edustus ProAgria Etelä-Suomi ry:n hallinnossa 

Taipalsaaren maamiesseura ry ja Taipalsaaren maaseutunaiset ry ovat jäseninä ProAgria Etelä-Suomi ry:ssä.  

ProAgria Etelä-Suomi ry on asiantuntijaorganisaatio, joka syntyi vuoden 2013 alussa maakunnallisten ProAgria Etelä-

Karjalan, Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Uusimaan yhdistyttyä ProAgria Etelä-Suomi ry:ksi. Tänä päivänä 

ProAgria Etelä-Suomi ry:ssä on 237 jäsenyhdistystä jäseninä ja sen myötä myös näiden kaikkien jäsenyhdistysten 

paikalliset jäsenet; yhteensä 12.563 jäsentä. Jäsenyyden myötä kaikkien paikallisten jäsenyhdistysten jäsenet 

voivat hyödyntää ProAgria Etelä-Suomi ry:n jäsenyhteisöjäsenille tarjoamat jäsenpalvelut sekä pääsevät 

äänivaltaisina jäseninä vaikuttamaan ProAgria Etelä-Suomen hallintoon.  

Näin myös Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten jäsenet. Jokaisella seurojemme jäsenellä on äänioikeus 

ProAgria Etelä-Suomi ry:n edustajiston vaalissa, joka järjestetään joka neljäs vuosi. Edustajisto käyttää ylintä 

päätösvaltaa ProAgria Etelä-Suomi ry:n hallinnossa. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajisto 

muodostuu 50 henkilöstä. He edustavat tasapuolisesti eri toimialoja ja – alueita jäsenmäärien suhteessa. 

Edustajiston jäsenen toimikausi on neljä vuotta. Edustajiston vaali toimikaudeksi 2020 - 2023 pidettiin lokakuussa 

2019. Uusi edustajisto vahvistettiin edustajiston kokouksessa 3.12.2019. Etelä-Karjalan alueelta ProAgria Etelä-

Suomi ry:n edustajistoon valittiin 6 edustajaa ja näistä peräti 3 Taipalsaarelta. Uuteen ProAgria Etelä-Suomen 

edustajistoon valittiin Taipalsaarelta maamiesseuran jäsenistämme Marko Suutari ja Ilpo Kolhonen ja 

maaseutunaisten jäsenistä Heli Sahlman. Tähän vaikutti keskeisesti se, että Taipalsaarella niin Taipalsaaren 

maamiesseuran kuin maaseutunaisten jäsenmäärän kehitys on ollut viime vuosina erittäin vahva, josta johtuen 

seurojemme jäsenet pääsivät äänioikeudellaan vaikuttamaan vahvasti Etelä-Karjalasta valittavien edustajien 

valintaan..  

 Toimeenpano-ohjaus-ja valvontavaltaa ProAgria Etelä-Suomi ry:ssä käyttää HALLITUS, jonka toimikausi on 2 
vuotta kerrallaan. Hallituksessa jäsenten lukumäärä on puheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä. Hallituksessa on 
edustettuna jokaisesta maakunnasta valittu hallituksen jäsen.  ProAgria Etelä-Suomen uusi hallitus toimikaudelle 
2021 -2022 valittiin edustajiston kokouksessa 3.12.2020. Tässä edustajiston kokouksessa Etelä-Karjalan alueelta 
hallitukseen tuli valituksi Taipalsaarelta maamiesseuramme jäsenen Marko Suutari.  
Lämpimät onnittelumme valinnastasi meiltä kaikilta Marko ! 

Tässä Markolta terveiset jäsenistöllemme. 

Vuoden alusta minut valittiin ProAgria Etelä-Suomen hallitukseen. Paikka on hyvä 

mahdollisuus vaikuttaa, mitä ja millaisia palveluita jäsenistömme saa. Monellekin 

maamiesseuran jäsenelle ProAgria voi tuntua jopa kaukaiselta, mutta olemalla 

maamiesseuran jäsen on myös ProAgrian jäsen ja on näin oikeutettu jäsenhintaisiin 

palveluihin. Mielellään kuulen ja vien terveisiä ProAgrian suuntaan, mitä toiveita sekä tarpeita 

jäsenistöllä on. Minuun voi olla yhteydessä niin kasvotusten jutellen tavatessamme kuin 

puhelimella (puh. 0400-177 867) tai sähköpostilla ( marko@maitosuutari.fi ) 

Hyvää ystävänpäivää !!  Sehän on tulevana sunnuntaina 14.2.2021 

Näinä aikoina tarvitaan kavereita ja ystäviä; me kaikki !  Siksipä pieni runo näin lopuksi Teille 
kaikille hyvät ystävämme! 

Ystävyys on kuin Saimaa, se kimmeltää. Ei elämän myrskyt voi sit 

himmentää. Niin myötä kuin vastamäessäkin, pysyy ystävyys 

elävänä sydämessämme ! 

 

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja nähdään tulevissa tapahtumissamme   -  

toivottaa Teille kaikille Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta     

mailto:marko@maitosuutari.fi

