
 

Leipää Saimaan rannoilta 
Taipalsaaren maamiesseura ry 120 v historia  
Taipalsaaren Maaseutunaiset ry 50 v historia 

 

Leipää Saimaan rannoilta historiakirja on kertomus Taipalsaaren maamiesseura ry ja Taipalsaaren 
Maaseutunaiset ry:n vaiheista 1900 luvulta lähtien tähän päivään. Se on samalla kuvaus maaseudun 
suuresta muutoksesta 120 vuoden ajalta niin Taipalsaarella kuin laajemminkin. 

Historiakirjan teko käynnistyi vuoden 2019 lopulla tavoitteena historiakirjan julkaiseminen syyskuussa 2020 
maamiesseuran täyttäessä 120 vuotta. Kun koronapandemiasta johtuen juhla jouduttiin siirtämään 
vuodella eteenpäin myös Leipää Saimaan rannoilta historiakirjan julkaisu siirrettiin tapahtuvaksi tähän 
tulevaan juhlaan 26.9.2021.  

 
Leipää Saimaan rannoilta historiakirjan laajuus tulee nyt olemaan n. 350- 
400 sivua sisältäen myös 80- 90 valokuvaa eri vuosikymmeniltä. 
Historiakirjassa on kerrottu Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten 
historiaa elävästi. Pöytäkirjojen ja erilaisten arkistoihin tallennettujen 
kirjallisten dokumenttien kautta saatua tietoa on täydennetty lukuisisilla 
ihmisten haastatteluilla ja heidän kertomuksilla  
 
Näin kuva seurojen toiminnasta on täydentynyt elävällä elämällä: tunteilla, 
kokemuksilla ja muistoilla. Juhlahetkien ja erilaisten ajallisten merkkipaalujen 
rinnalle on tuotu myös arkisia tapahtumia, joilla on ollut merkitystä seuran 
jäsenten ja seuran toiminnan kannalta.  Kaikkiaan historiakirjaa varten on 
haastateltu lähes 60 eri henkilöä ja yli 40 tuntia. 
 

 
Leipää Saimaan rannoilta historiakirjan kirjoittajat ovat Pentti Pylkkö, Eero Juntunen ja Marja-Liisa 
Juntunen. Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 v historian pääkirjoittaja on ollut tietokirjailija, 
metsänhoitaja Pentti Pylkkö. Historiakirjan osan II Yhteistyössä toimintaa päävastuullisina kirjoittajina 
ovat olleet agr. Eero Juntunen ja FT Marja-Liisa Juntunen. Historiakirjan osan III Taipalsaaren 
Maaseutunaiset ry:n 50 vuotta historian on kirjoittanut FT Marja-Liisa Juntunen. 
Historiakirjan valmistelua on ohjannut historiakirjatoimikunta, jonka puheenjohtajana on toiminut Eero 
Juntunen (maamiesseuran sihteeri vuosilta 2006- 2018). 
 

Painosmäärä on 500 kappaletta. Nyt ennakkoon historiakirjan tilaavalle Leipää Saimaan rannoilta 
historiakirjan hinta on 25 euroa / kirja. Myöhemmin varsinainen myyntihinta tulee olemaan n. 35 euroa / 

kirja.  Joten nyt kannattaa jättää ennakkotilaus !!    

Ennakkotilauksia vastaanottaa keskitetysti historiatoimikunnan puheenjohtaja Eero Juntunen. Voit jättää 
ennakkotilauksen Eero Juntuselle puhelimitse, puh. 0400-372857 tai sähköpostilla: 
eero.juntunen@pp1.inet.fi  
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