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Taipalsaaren maamiesseura ry  TOIMINTAKERTOMUS 

                       Vuosi 2020 

 

Yleistä 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on koota maataloutta ja sen eri aloja harjoittavat, harrastavat ja siinä 

työskentelevät kansalaiset keskinäiseen yhteistoimintaan, kehittää heidän ammattitietojaan ja –

taitojaan sekä kohottaa muutoinkin jäsentensä ja heidän kotiensa hyvinvointia ja henkistä 

valistuneisuutta sekä antaa erityisesti nuorisolle tilaisuus työskentelyyn harrastus- ja 

kansalaistoiminnan tehtävissä. (Maamiesseuran säännöt) 

 

Maamiesseura toimii tiiviissä yhteistyössä tuottajien ja maaseutunaisten kanssa järjestäessään 

tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia – kokoavana nimenä on Taipalsaaren maaseutuseurat.  

 

Vuoden toimintaa rajoitti koronapandemia, jonka johdosta jouduttiin peruttamaan mm. maamiesseuran 

120-vuotisjuhla. 

 

Jäsenten määrä vuoden 2020 lopussa oli 262. 

 

Hallitus vuonna 2020 

Asko Saikko puheenjohtaja 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 

Jarmo Kallio  Olli Pöysti  

Sari Kantonen  Marko Kannelniemi  

Veikko Saira  Markku Talka    

Arto Kiljunen  Olli Pöysti 

Teija Arponen  Raili Leino  

Simo Vitikainen  Nina Lappalainen   

Markku Hulkkonen   Jarmo Fennander  

Marko Suutari  Matti Kuitto  

 

Johtokunta kokoontui 4 kertaa.  

Kevätkokous pidettiin 10.3. Professori Jarmo Partanen LUT – yliopistosta esitelmöi aiheesta ” 

Olemme suuren äärellä –  vedestä ja ilmasta polttoainetta”.  Kuulijoita oli 48. 

Syyskokous oli 12.11. Kokousesitelmän piti agronomi, tutkija ja mv. Juuso Joona aiheesta ” 

Uudistavan viljelyn periaatteet”. Kuulijoita 25. 

 

Hyvinvointi ja henkinen valistuneisuus  
 

4.-5.2 Vanhojen valokuvien tallennusta 

historiakirjaan Röytyssä 

23.2.  Laskiastapahtuma Haikkaanlahden 

metsästysmajalla järjestettiin 7. kerran ja 

osallistujia oli noin 300- 350 henkeä. 

Lumen puute karsi osallistujien määrää 

7.3.   Maakunnallinen liikunta- ja 

laskettelutapahtuma Joutsenon 

Myllymäessä. Vastuutuottaja oli MTK:n 

Kaakkois-Suomen nuoret. 
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1.-2.6. Röytyn kotiseututalon pihaton katon tervaus yhdessä kotiseutuyhdistyksen kanssa 

 

28.6. Maaseudun perinnepäivä Röytyssä järjestettiin koronasta johtuen pienimuotoisena 

teemalla ” Maaseudun perinnettä ja tätä päivää.” Paikalla kävi vajaat kaksisataa henkeä. 

Tapahtuma oli maaseutuseurojen yhteisesti järjestämä. 

 

24.10. Miesten ruokakurssi ”kala- ja riistaruokaa Taipalsaaren tapaan” Haikkaanlahden vanhalla 

kansakoululla.  

Ohjaajina Ella-Biia Pekurinen, Maija Saikko sekä Marko Suutari. Osallistujia 17 

. 

 

Ammattitiedot  ja –taidot 

7.7. Kosteikkoklinikka Asko ja Maija Saikon kosteikolla. Raija Aura Lappeenrannan seudun 

ympäristötoimesta kertoi PISARA+ hankkeesta sekä Pien-Saimaan kunnostuksesta ja 

Simo Sihvo Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta opasti kosteikkojen hoidosta ja 

kunnostuksesta. 

 

Joulukuussa ilahdutettiin Palvelukoti Taipaleen asukkaita ja henkilökuntaa kun Maamiesseuran 

Veikko ja Seppo Saira toivat tiloihin joulukuuset.  

 

Muu toiminta ja yhteistyö tuottajien ja maaseutunaisten kanssa 

 

Maamiesseuran jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua niin maaseutunaisten kuin tuottajienkin  

tapahtumiin (ja päinvastoin)  

 

11.6.   Impin päivän ulkoilu Sarviniemeen Maaseutunaisten Impin päivän liikuntatapahtumana. 

8.8. Taipalsaaren Wanhat masinat osallistuivat”Vanhojen traktoreiden historia-

ajoon” Lappeenrannan linnoitukseen.  

 

Tiedottaminen  

Kotisivut ovat osoitteessa http://www.maaseutuseurat.fi/maamiesseura. Ajankohtaisista asioista 

kerrotaan myös Facebookissa nimellä Taipalsaaren Maaseutuseurat. Jäsenkirjeitä lähetettiin neljä. 

 

Talous 

 

Seuran tulot koostuivat jäsenmaksuista ja tapahtumien myyntituloista. Vuoden 2020 tulos 736,78 €    

Vuoden 2020 lopputase 42 403,08 €    

 

 

 
 

 
 


