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Taipalsaaren maamiesseura ry 
JÄSENKIRJE 2 -2021 

Toivotamme kaikille jäsenillemme mitä parhainta keskikesän juhlaa juhannusta  

Viimeinkin olemme päässeet seuramme toiminnassa toteuttamaan kaikkia niitä lukuisia 
tapahtumia, joita olemme sisällyttäneet tämän vuoden toimintasuunnitelmaamme. Nyt 
näyttäisi, että COVID-19 koronapandemia on hellittämässä ja yleisötilaisuuksia on mahdollista 
järjestää alkaneen kesän aikana. Ja mikä tärkeistä toivon mukaan myös pääsemme tulevan 
syyskuun 26. päivänä viettämään seuramme 120 vuotta juhlaa, joka jouduttiin viime syksynä 
perumaan ja siirtämään tälle vuodelle.  

Kesäkuussa alussa ensimmäinen tapahtumamme oli Röytyn pihaton pärekaton 
uudelleen tervaus 8.6.2021. Yhdeksän uutteran talkoolaisen voimin tervausurakka 
saatiin päivässä hoidetuksi ja niinpä aito hautatervan tuoksu on ollut aistittavissa 
viime viikkoina Röytyn pihaton ohi kulkijoille. Monet ovat siitä ilolla kertoneet.  

Seuran kevätkokous pidettiin kesäkuun alussa 10.6.2021. Ensimmäinen laajempi 
isompi yleisötapahtuma oli jo 12.6.2021 jo viidennen kerran perättäin järjestetty 

Taipalsaaren kosteikkopyöräily, johon osallistui parikymmentä polkijaa kunnanjohtaja Kari Kuuramaan johdolla. 
Tällä kertaa reitti suuntautui Nisosen kosteikolle Peltoin kylälle, jossa osallistuttiin Leväsen seudun kyläyhdistyksen 
rakentaman Peltoin lintutornin avajaisiin sekä kuultiin jatkosuunnitelmista omatoimisille pyöräilijöille jatkossa 
tarjottavasta uudesta Taipalsaaren ” Maisemia ja kosteikoita” pyöräilyreitistöstä.  

Maaseudun perinnepäivä Röytyn kotiseututalon pihapiirissä 4.7.2021 klo 11.00-15.00  

Maaseudun perinnepäivä on kaikille avoin ja ilmainen tapahtuma  

Maaseudun perinnepäivässä esillä vanhoja traktoreita, työkoneita, 
työmenetelmiä, työnäytöksiä sekä paljon muuta!  Uutuutena perinnepäivässä on 
tällä kertaa tervanpolttonäytös.  
Hevosajoneuvomuseossa on nähtävänä myös Liisa Siitosen toimesta 
perinnevillasukkanäyttely. Lapsiperheiden katseltavaksi saadaan kotieläimiä, kun 
Suutarin kartanon lampaita on nähtävillä piha-aitauksessa. Samoin Marko 
Suutari ratsuhevosineen vierailee tapahtumassa. 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi osallistuu myös tapahtumaan omalla esittelyosastollaan. Tapahtumassa pääsee 
myös kokeilemaan käden ja silmän tarkkuutta Taipalsaaren Reserviupseerikerho ry:n järjestämässä EKO –ase 
ammunnassa. (vaaraton – vain säde lähtee maalilaitteeseen). Tämä ohjelmanumero on ollut suosittu aiempina vuosina, 
joten nyt se on taas mahdollista kokea perinnepäivässä.  
 
Röytyn pihatossa tarjoillaan myös kävijöille lähiruokaa, kun tarjolla on paikallisen Innalanmäen tilan ylämaan karjan 
lihasta valmistettua maukasta lihakeittoa nautittavaksi. Lemin Rasvanäpit soppatykkeineen ovat paikalla sopan 
laitossa ja tarjoilussa. Pihatossa sopan päälle tarjolla kahvia ja lettuja. Lukuisa joukko yhteistyökumppaneita on myös 
mukana maaseudun perinnepäivässä esittelemässä toimintaansa. Taipalsaaren lainajyvämakasiini-museo on myös 
avoinna perinnepäivänä. 
Taipalsaaren kippari Osmo Savolainen toimii perinnepäivän ohjelman juontajana 
Maaseudun perinnepäivän päätteeksi klo 16.00 alkaen mahdollisuus osallistua Taipalsaaren 450 juhlavuoden ” Eloa 

ennen ja nyt” draamalliseen opaskierrokseen.  

 

Tämän jäsenkirjeen sisäsivuilla on kerrottu lisää kesän ja syksyn tapahtumista. Erityisesti toivomme jäsenten jo tässä 

vaiheessa huomioivan maamiesseuramme tulevan 120 v juhlan sunnuntaina 26.9.2021, josta kerromme tässä 

jäsenkirjeessä tarkemmin.  Samoin elokuun lopulla kirjapainosta saatavan ja maamiesseuran 120 vuotta juhlassa 

julkaistavan ” Leipää Saimaan saroilta” historiakirjan ennakkotilausmahdollisuuden  

Tämän vuoden jäsenmaksulaskun hoitamisesta on myös nyt ajankoista ja tiedotteessa on myös tästä lisäohjeita. 
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Kesäteatterivierailu Parikkalaan kesäteatteriin torstaina 15.7.2021 katsomaan 

LATOTANSSIT musiikkikomediaa 

Kesäteatterivierailun pääjärjestäjänä on MTK Taipalsaari ry.  He ovat toivottaneet 
myös Taipalsaaren maamiesseuran ja Maaseutunaisten jäsenet tervetulleeksi 
tällä yhteiselle kesäteatterimatkalle. 

Latotanssit on kaikelle kansalle katsottavaksi sopiva hulvattoman hauska 
musiikkikomedia, jonka tapahtumat ajoittuvat 1970 – luvulle.  

Bussi Parikkalaan lähtee Taipalsaaren kirkonkylältä 15.7.2021 noin klo 15.45. Latotanssi musiikkikomedia alkaa klo 
18.00 ja esityksen kesto on 1,5 tuntia. Tarkempi lähtöaika ilmoitetaan ilmoittautumisten yhteydessä mukaan 
lähteville.  

Bussikuljetus ja väliaikakahvit on lähteville ilmaiset.  Vain pääsylippu (15€) on omakustanteinen. Ilmoittautumiset 
Ilpo Kolhoselle tekstiviestillä, puh. 040-5440912 tai sähköpostilla: kolhonen@me.com 

 Kesäteatterimatkalle sopii 40 henkeä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Pellonpientareelta oppia tämän päivän nurmenviljelyyn ! 

Tervetuloa Tyynelän tilan Maanviljelyspäivään 22.7.2021 Joutsenoon klo 13.00 alkaen    

Pellonpiennartilaisuudet on ollut perinteisesti maamiesseuran joka kesään kuuluva ammattitapahtuma jäsenistölle, 

joissa kasvustojen äärellä asiantuntijoiden opastuksella saadaan viimeisintä tietoa viljelyyn. 

Tänä kesänä pellonpiennartilaisuus toteutetaan osallistumalla Tyynelän tilan Maanviljelyspäivään Joutsenossa 

22.7.2021. Päivän teemana on nurmenviljely.  

Tyynelän tilan Maatilanpäivän ohjelma koostuu seuraavasti:  

Tilaisuus alkaa klo 13.00 tulokahveilla ja karjalanpiirakoilla. Tilan esittelyn 

sekä tapahtuman yhteistyökumppaneiden puheenvuorojen jälkeen 

siirrytään pellolle ja kuullaan asiantuntijoiden alustuksia nurmen 

perustamisesta, nurmiseoksista ja tutkimustuloksia nurmien 

hiilensidonnasta.   

Tämän jälkeen tehdään pienemmissä ryhmissä peltokierros, jonka rasteilla 

asiantuntijat kertovat tilan uudistavasta viljelystä ja mm. matojen 

laskemisesta, syysöljykasvien viljelystä sekä seos- ja siemenviljelystä. 

Kierroksella käydään läpi onnistumisia sekä etenkin kokeiluja ja virheitä oppiaksemme yhdessä. Maata tongitaan 

joka välissä, joten oma lapio on hyvä olla mukana. Tilaisuudessa on mahdollisuus suorittaa Uudistavan viljelyn 

opiston tehtävä matotestistä.  Peltokierroksen jälkeen n. klo 17 tarjotaan vielä pientä iltapalaa ja tarvittaessa 

jatketaan vapaata keskustelua.   Tapahtuma on ilmainen osallistujille 

Lisätietoja tapahtumasta osoitteessa https://e.eventos.fi/events/bsag-viljelijayhteistyo/tyynelan-tilan-

maanviljelypaiva/koti   Ilmoittautuminen ja rekisteröityminen tapahtumaan 14.6- 21.7.2021 välisenä aikana.  

Henkilökohtainen ilmoittautuminen osoitteessa:   https://e.eventos.fi/events/bsag-

viljelijayhteistyo/tyynelan-tilan-maanviljelypaiva/ilmoittautuminen 

Tapahtumaan osallistujamäärä on rajattu 300 osallistujaan.  

Pyrimme järjestämään Taipalsaarelta yhteiskuljetuksen (bussi) tapahtumaan. Siksi pyydämme osallistujia ottamaan 

yhteyttä Taipalsaaren maamiesseuran puheenjohtaja Asko Saikkoon, puh. 040-5075842 tai a-m@rantatupa.net 

yhteiskuljetuksen toteuttamiseksi. 

Mukana päivässä Carbon Action, Soil Diver Agro, Hinkua Lappeenrannan ja Imatran kaupungit: Etelä-Karjalaan-

hanke, Pro Agria Etelä-Suomi: Elina2- ja Sääski-hankkeet, Kymen Luomu, Peltosiemen, Naturcom ja Soilfood  

mailto:kolhonen@me.com
https://e.eventos.fi/events/bsag-viljelijayhteistyo/tyynelan-tilan-maanviljelypaiva/koti
https://e.eventos.fi/events/bsag-viljelijayhteistyo/tyynelan-tilan-maanviljelypaiva/koti
https://e.eventos.fi/events/bsag-viljelijayhteistyo/tyynelan-tilan-maanviljelypaiva/ilmoittautuminen
https://e.eventos.fi/events/bsag-viljelijayhteistyo/tyynelan-tilan-maanviljelypaiva/ilmoittautuminen
mailto:a-m@rantatupa.net
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Kuninkuusravit Röytyn pihaton katsomossa ja pihattopiknik lauantaina 31.7.2021 klo 

13.00-17.00 (Leikonrannantie 1) 

 Kuninkuusravit järjestetään tänä kesänä 
Seinäjoella 31.7. -1.8.2021.  

Pääsemme seuraamaan kuninkuusraveja suorana 
lähetyksenä, kun järjestämme Röytyn pihattoon ” 

live-yhteyden” ja seuraamme suurelta ruudulta kuninkuusraveja lauantai-
iltapäivänä. Lauantai-iltapäivän ohjelmassa on kuninkuusravien 
ensimmäisen osakilpailu (2100 m juoksu). Ravien seuraamisen ohella 
paikalla olijat voivat myös nauttia aidossa Piknik-hengessä omista eväistään 
sekä järjestäjien mahdollisesti järjestämistä muista tarjoiluista.  

Kuninkuusravit Röytyn pihattokatsomossa sekä Röytyn pihattopiknik ovat kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus. 
Mukana järjestelyissä myös Taipalsaaren kotiseutuyhdys.  Joten tässäpä hyvä syy tulla Röyttyyn viettämään mukavaa 
lauantai-iltapäivää ravitapahtuman ja pikinikin merkeissä ! 

Taipalsaaren kippari Osmo Savolainen on myös mukana tunnelmaa luomassa ! 

Tervetuloa Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 vuotta juhlaan sunnuntaina 26.9.2021  

Taipalsaaren kirkonkylän koululle 

Taipalsaaren maamiesseura perustettiin vuonna 1900.  Seuran 120 vuotta juhlat oli tarkoitus 
pitää jo viime vuoden syyskuussa, mutta COVID-19 koronapandemia aiheutti sen, että kaikki 
yleisötilaisuudet jouduttiin perumaan.  Juhlien pitämisestä emme ole kuitenkaan luopuneet 
vaan Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 vuotta juhla pidetään tulevan syyskuun 26. päivänä 
2021 jo vuosi sitten tehdyn ohjelman mukaisena. Lisämausteen juhlimisellemme luo myös se, 
että tänä vuonna Taipalsaaren kunta viettää 450 vuotta juhlavuottaan. Niinpä maamiesseuran 
120 vuotta juhla osaltaa luo sisäsisältöä myös kunnan juhlavuoden ohjelmatarjontaan 
Taipalsaarelle. 

Toisena lisämausteenä Taipalsaaren maamiesseuran 120 vuotta juhlassa 26.9.2021 on se, että tuolloin juhlassa 
julkaistaan Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 vuotta ja Taipalsaaren Maaseutunaiset 50 vuotta historiakirja            
” Leipää Saimaan rannoilta”. 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n 120 vuotta juhlan 26.9.2021 alustava ohjelma 

Klo 10.00 Juhlajumalanpalvelus Taipalsaaren kirkossa.  Saarnan pitää Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo 
Häkkinen. Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille 

12.00 Juhlaruokailu Taipalsaaren kirkonkylän koululla ja tervehdysten vastaanotto 
13.00 Pääjuhla Taipalsaaren kirkonkylän liikuntasalissa 
 * juhlapuheen pitää maakuntajohtaja Satu Sikanen Etelä-Karjalan liitosta 
 * Taipalsaaren maamiesseuran historiaa vuosien varrelta laulujen ja vuosikymmentarinoiden 

muodossa. Esittäjinä tangokuningatar Maria Tyster ja Raili Leino 
 * huomionosoitukset  
 Taipalsaaren maamiesseuran ry:n 120 vuotta ja Taipalsaaren Maaseutunaiset ry 50 vuotta historiakirja 

” Leipää Saimaan rannoilta” julkistaminen 
* 120 vuotta juhlan päätöskahvit 

15.00 Juhlatilaisuus päättyy  
 

Toivotamme jo tässä vaiheessa jäsenenistömme perheineen sekä runsaslukuisat yhteistyötahomme sydämellisesti 
tervetulleeksi tulevaan juhlaamme !   

Myöhemmin kesällä lähetämme vielä erillisen kutsun jäsenistöllemme ja yhteistyötahoillemme tästä yhteisestä 
juhlatapahtumastamme. 
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Leipää Saimaan rannoilta 
Taipalsaaren maamiesseura ry 120 vuotta 

Taipalsaaren Maaseutunaiset ry 50 vuotta 

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. Näin saatiin myös vähän lisäaikaa varsin laajan historia-aineiston läpikäyntiin ja historiakirjan 
kirjoittamiseen suunniteltua laajempana teoksena.  

Leipää Saimaan rannoilta historiakirjan laajuus tulee nyt olemaan n. 350 sivua sisältäen 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 pääkirjoittajana on toiminut tietokirjailija, metsänhoitaja Pentti Pylkkö, 
joka on kirjoittanut kirjaan maamiesseuran 120 vuotta historiaosuuden.  FT Marja-Liisa Juntunen on puolestaan 
kirjoittanut historiakirjaan Taipalsaaren Maaseutunaiset ry:n 50 vuotta historiaosuuden. Historiakirjan valmistelua 
on ohjannut historiakirjatoimikunta, jonka puheenjohtajana on toiminut Eero Juntunen (maamiesseuran sihteeri 
vuosilta 2006- 2018). 
Leipää Saimaan rannoilta historiakirja valmistuu painosta elokuun 2021 lopulla. Painosmäärä on 400 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 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n jäsenmaksun hoitaminen nyt ajankohtaista 

HUOM! 

Taipalsaaren maamiesseura ry:n jäsenmaksu vuodelle 2021 on 15 € / jäsen. Tämän jäsenkirjeen mukana 

saatte tämän vuoden jäsenmaksulaskunne. Toivomme, että maksaisitte jäsenmaksunne heinäkuun 

loppuun mennessä.  

 
Kesän ja loppuvuoden tapahtumat ja asiat on myös tuoreeltaan nähtävissä www-sivuiltamme ja facebook:ista. Käy 
tutustumassa www.maaseutuseurat.fi sivuihimme sekä facebook- sivuillamme  

www.facebook.com/maaseutuseurat.  
 

                         

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja tapahtumiimme                                     

Taipalsaaren maamiesseura ry:n johtokunta  

mailto:eero.juntunen@pp1.inet.fi
http://www.maaseutuseurat.fi/
http://www.facebook.com/maaseutuseurat

